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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 7 maj 2018 kl. 18:00–22:00

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)

Övriga kallade

Susanne Thomasson, bitr. rektor
Björn Wassholm, IKT-strateg
Louice MacDonald, utvecklingsstrateg
Pia Strandell, förskolechef
Anna V Svensson, Ekonom
Leif Henriksson, utredare/chef modersmål
Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef
Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Daniella Christopherson, nämndsekreterare

Susanne Andersson (M)
Ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop
ordförande

Kl.
18:00.18:05.

BUN 2018/60

2

Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna

Kl. 18:05-

BUN 2018/60
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

ärenden
ordförande

18:10.

3

Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering
ordförande

Kl. 18:1018:15.

BUN 2018/94

4

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll
2018-04-09
ordförande

Kl. 18:1518.20.

BUN 2018/94

5

Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll 2018-04-23
ordförande

Kl. 18:1518.20.

BUN 2018/105

7

Årskurs 4 i Tjörnarps skola läsåret 2018/2019
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och
Susanne Thomasson

Kl. 18.2019:00.

BUN 2018/193

8

Dataskyddsombud med personuppgiftsansvar till följd av
GDPR
IKT-pedagog Björn Wassholm

Kl. 19:0019:10.

BUN 2018/159

9

Lärande 2020: planerad kompetensutveckling 2018/2019
Utvecklingsstrateg Louice MacDonald

Kl. 19:1019:20.

BUN 2014/34

10

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete 2017
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

Kl. 19:2019:30.

BUN 2017/124

11

Revidering av funktionsplan för omsorg på obekväm tid i
anslutning till förskola
förskolechef Pia Strandell

Kl. 19:3019:45.

BUN 2017/335

12

Skolskjutsfrågor i ärende om åtgärder för barn- och
utbildningsnämndens budget i balans 2019-2020
Utredare Leif Henriksson

Kl. 19:4520:00

BUN 2018/146

13

Justering av Barn- och utbildningsnämndens internbudget
2018
barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och ekonom
Anna Svensson

Kl. 20:0020:15.

BUN 2016/330

14

Grundbelopp (Skolpeng) 2018
ekonom Anna Svensson

Kl. 20:1520:30.

BUN 2017/434
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

15

Justering i budetskrivelse 2019
barn och- utbildningschef Lisbeth Bonthron

Kl. 20:3020:45.

BUN 2017/320

16

Flytta med skolpengen till annat land för gymnasiestudier

Kl. 20:4520:50.

BUN 2018/127

17

Yttrande om godkännande som huvudman för etablering av
fristående gymnasieskola, dnr 32-018:1052

Kl. 20:5020:55.

BUN 2018/138

18

Yttrande om godkännande som huvudman för utökning av
fristående gymnasieskola vid Hörby yrkesgymnasium dnr
32-2018:974

Kl. 20:5521:00.

BUN 2018/153

19

Resebidrag och inackorderingstillägg för gymnasieskolan
2018/2019

Kl. 21:0021:10.

BUN 2017/135

20

Ung Företagsamhet Skåne - uppgifter till
verksamhetsansökan 2017/2018
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

Kl. 21:1021:20.

BUN 2017/444

21

Deltagande i förrättningar
ordförande

Kl. 21:2021:25.

BUN 2017/104

22

Redovisning av delegeringsärenden till Barn- och
utbildningsnämnden 2018

Kl. 21:2521:30.

BUN 2018/70

23

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

Kl. 21:3021:35.

BUN 2018/71

25

Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till
skolhuvudmannen
bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2018/18

27

Informationspunkt: aktuella frågor inom Barn- och
utbildningssektorn april 2018
barn och- utbildningschef Lisbeth Bonthron och bitr. barnoch utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/405
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Dnr BUN 2018/60

1

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
Alla ledamöter än närvarande förutom:

_____
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Dnr BUN 2018/60

2

Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Föredragningslistan till dagens sammanträde godkännes.

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

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-02
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Dnr BUN 2018/94

3

Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Justering sker på Höörs kommun, kommunhuset, kommunkansli 2018-05-14, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll.
Stefan Liljenberg (SD)är nästa i turordning för justering.
_____
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Dnr BUN 2018/94

4

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll 2018-0409

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Lägga protokoll från nämndens sammanträde 2018-04-09 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från nämndens sammanträde den 2018-04-09 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll.doc
2. Direktjusterat protokoll 2018-04-09.pdf
_____
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Dnr BUN 2018/105

5

Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll 2018-04-23

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta:
Lägga protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2018-04-23 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 2018-04-23 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll BUNau 180423.docx
_____
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Dnr BUN 2018/193

7

Årskurs 4 i Tjörnarps skola läsåret
2018/2019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-09, § 56, att uppdra åt
sektorsledningen att utreda förutsättningarna för att årskurs 4 på Tjörnarp skola ska
undervisas i årskursblandad klass med årskurs 3.
Timplan, kunskapskrav och centralt innehåll regleras i läroplan och kursplaner som är
nationella styrdokument. Fr.o.m. höstterminen 2018 införs återigen en stadieindelad
grundskola. En huvudman kan inte avvika från dessa regler. Årskurs 4 har en annan
timplan än årskurs 3 och kunskapskraven och det centrala innehållet är olika. Det är
därför en större utmaning än att slå samman exv. årskurs 2 och 3 eller 4 och 5.
Av sammanställning från utvecklingsstrateg, skolledning och lärarpersonalen framgår att
det för att genomföra en undervisning som motsvarar författningarnas krav och ge
eleverna den undervisning som de har rätt till krävs en erfaren och skicklig lärare som har
goda möjligheter till planering för att genomföra uppdraget. Det finns en överhängande
risk att eleverna inte får en undervisning som motsvarar författningarnas krav gällande
kravnivå och innehåll. Analysen visar vidare att det i årskurs 4 sker ett värdegrundsarbete
för att skapa sammanhållning, vilket försvåras om elever tillkommer först i årskurs 5.
Timplanerna för Tjörnarps skola och Enebackeskolan överensstämmer med varandra för
att säkerställa att elevernas undervisningstid garanteras.
Det är generellt sett inte att föredra att organisera undervisningen åldersblandat eftersom
det inte är framgångsrikt för elevernas lärande och utveckling. Det går exempelvis inte att
klarlägga att det utvecklar eleverna socialt av att undervisas åldersblandat, snarare
minskar samarbetsmöjligheterna.
Eleverna i årskurs 4 har rätt till mer undervisningstid enligt timplanen, vilket medför att det
måste genomföras mer undervisning för årskurs 4 om 160 timmar per läsår.
Eftersom kunskapskraven och det centrala innehållet skiljer sig åt krävs separat
undervisning i flera ämnen vilket uppskattningsvis rör sig om åtminstone ytterligare 10 %
av den totala undervisningstiden för årskurs 4, vilket motsvarar 138 timmar. Detta är
under förutsättningar att undervisningen bedrivs av en legitimerad och skicklig lärare,
enligt ovan. Omfattningen av undervisningstiden motsvarar i så fall 48% lärartjänst vilket i
sin tur uppgår till ca 280 tkr/år.
Sektorsledningens bedömning är att det äventyrar kvaliteten i undervisningen och
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försvårar en övergång för eleverna i årskurs 4 på Tjörnarp att vara kvar på Tjörnarps
skola, för att sedan övergå till Enebackeskolan i årskurs 5 om eleverna ska gå i kvar i
Tjörnarps skola i årskursblandad klass åk 3-4.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-18.
2. Tjänsteskrivelse åk 4 Tjörnarp rev. 2018-04-25.docx
3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 56.
4. Konsekvensbeskrivning åk 3-4 Tj.pdf
5. 2018-04-23 (2018-04-23 BUN AU § 68.doc
_____
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Dnr BUN 2018/159

8

Dataskyddsombud med
personuppgiftsansvar till följd av GDPR

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. att godkänna instruktionen för dataskyddsombudet,
2. att utse IT-strateg Hans Magnusson till dataskyddsombud för Barn- och
utbildningsnämnden samt
3. att uppdra till kommundirektören att utse en ersättare till ombudet.

Ärendebeskrivning
Björn Wassholm föredrar ärendet.
Den 25 maj 2018 träder dataskyddslagen och dataskyddsförordningen i kraft.
Höörs kommun, som myndighet, behöver utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att
övervaka att kommunen med sina nämnder har optimala processer på plats för att
hantera personuppgifter. Ombudet har också att säkerställa att organisationen agerar vid
eventuella avvikelser.
I syfte att tydliggöra dataskyddsombudets roll, uppgifter och arbetssätt har en instruktion
för ombudet tagits fram. Instruktionen beskriver också hur ett ombud utses och de
kompetenskrav ombudet ska ha.
Kommunstyrelsen och nämnder som personuppgiftsanvarig har också att välja ett ombud.
Kommundirektören har föreslagit Hans Magnusson med motivet att han goda insikter i
kommunens organisation, processer och behov av dataskydd. Hans Magnusson har
också integritet och förmåga att agera vid eventuella avvikelser.
Notera att andra nämnder rekommenderas fatta liknande beslut.
Förslag till beslutsmotivering
Hans Magnusson har goda insikter i kommunens organisation, processer och behov av
dataskydd. Hans Magnusson har också integritet och förmåga att agera vid eventuella
avvikelser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.docx
2. Instruktion för dataskyddsombud.pdf
3. 2018-04-23 BUN AU § 54.doc
_____
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Dnr BUN 2014/34

9

Lärande 2020: planerad
kompetensutveckling 2018/2019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna plan för kommunövergripande kompetensutveckling läsår 18/19 för
grundskolan.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstrateg Louice MacDonald föredrar ärendet.
Inom projektet Lärande 2020 har, med nämndens kvalitetsrapport som underlag,
identifierats vilka utvecklingsområden som ska prioriteras kommande läsår i syfte att öka
måluppfyllelsen. För att alla lärare ska kunna möta alla elever i ett utvecklat lärande var
behovet läsår 17/18 att arbeta med lärares profession och lärares yrkesetik. Detta som en
del i ett ökat kollegialt lärande och utvecklande av ledarskapet i klassrummet. Som ett
vidare steg i detta har utvecklingsavdelningen tagit fram en plan för fortsatt arbete, vilken
redovisas av Louice MacDonald.
Detta läsår fokuseras det bland annat till att kartlägga kvaliteten av undervisningen för att
kunna synliggöra skolans styrkor och utmaningar. Utifrån resultat av kartläggning kan
utvecklingsområde på varje skola lyftas fram och arbetas med, med stöd från
utvecklingsavdelningen.
Av tabell i beslutsunderlaget (tjänsteskrivelse) klargörs kompetensutvecklingsplanen läsår
18/19 för grundskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16.
2. 2018-04-23 BUN AU § 55.doc
3. Huvudmannens kvalitetsrapport 2017 rev 2018-03-20.docx
_____
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Dnr BUN 2017/124

10

Barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsarbete 2017

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta kvalitetsrapporten och de åtgärder som anges i rapporten.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Arbetsutskottet beslutar om föreliggande kvalitetsrapport och de åtgärder som anges i
rapporten.
Det årligen görs en kvalitetsredovisning som pekar ut huvudmannens
förbättringsområden. Rapporten identifierar en rad områden där arbetet kan
förbättras. Enligt skollagen ska huvudmannen bedriva ett utvecklingsarbete. Detta
kvalitetsarbete ska dokumenteras bilagd kvalitetsrapport utgör detta kvalitetsarbete.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2018-03-19, § 48, och beslutade:
Uppdrar till sektorsledningen att göra ett tillägg av utvecklingsområde under rubriken
åtgärder och demokrati.

Beslutsunderlag
1. Huvudmannens kvalitetsrapport 2017 rev 2018-03-20.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§48).doc
_____
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Dnr BUN 2017/335

11

Revidering av funktionsplan för omsorg
på obekväm tid i anslutning till förskola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden besluta:
1. Anta förslag till Funktionsplan för förskolan 180308 (underlag 5) och förslag till
Funktionsplan för omsorg på obekväm tid 180416 (underlag 6).
2. Handlingsplan förskolan om- och tillbyggnad (underlag 3) och Funktionsprogram för
helg- och nattverksamhet (underlag 4) upphör därmed.

Ärendebeskrivning
Förskolechef Pia Strandell föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-09-25, § 173, att anta handlingsplan för
förskolan om- och tillbyggnad och funktionsprogram helg- och nattverksamhet.
Det föreligger förslag till reviderade texter avseende funktionsplaner för förskola. Texterna
har justerats språkligt för att ges ett enhetligt språk.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang. funktionsplan.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-25 (2017-09-25 BUN §173).doc
3. Handlingsplan förskolan om- och tillbyggnad rev 2017-10-25.pdf
4. Funktionsprogram för helg och natt verksamheten rev 2017-10-25.pdf
5. Funktionsplan för förskola rev 180308.pdf
6. Funktionsplan för omsorg på obekväm tid rev 180416.docx
7. 2018-04-23 BUN AU § 60.doc
_____
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Dnr BUN 2018/146

12

Skolskjutsfrågor i ärende om åtgärder för
barn- och utbildningsnämndens budget i
balans 2019-2020

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden medger skolskjuts för grundskolans elever enligt
skollagens riktlinjer.

Ärendebeskrivning
Utredare Leif Henriksson föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt att uppdra åt sektorsledningen att utreda om
berörda elever, d.v.s. elever som kommer att gå i åk 5 och 6 på Tjörnarps skola fr.o.m.
höstterminen 2018 ska erbjudas fri skolskjuts, utifrån vad lagstiftningen medger, för att
underlätta ett fritt skolval.
Att erbjuda vissa elever undantag från vårt regelverk för skolskjuts är problematiskt utifrån
vad som gäller i kommunallagen om att inte gynna vissa medborgare, den s.k.
likabehandlingsprincipen. Ett överklagande från föräldrar som tidigare fått avslag om
skolskjuts till annan kommun kan leda till att vi inte kan behålla nuvarande regelverk som
utgår från skollagens regelverk för skolskjuts.
Skollagen säger att kommunen inte har skyldighet att erbjuda skolskjuts för elever som
går i annan skola än den som kommunen anvisat om inte detta kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
I en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen från 2013 gällande skolskjuts i Klippans
kommun ges kommunen rätt att avslå begäran om skolskjuts med hänvisning till följande
tolkning av lagen:
”… skollagen ska förstås så, att kommunen är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri
skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat om det kan ske
utan merkostnader för kommunen.”
I det aktuella fallet gällde det en merkostnad för kommunen på 2 400 kr/år för ett resekort
med Skånetrafiken.
I Höör tillåter vi elever som går i annan än den anvisade skolan att medfölja skolskjutsen
förutsatt att det finns plats på den befintliga turen.
Att erbjuda skolskjuts för elever i Höör som inte väljer anvisad skola, men som uppfyller
avståndsregler för skolskjuts, skulle medföra betydande merkostnader i form av utökade
transporter med skolbuss, skoltaxi och eventuellt resekort på Skånetrafiken.
Vi har idag ca 400 elever som åker skolskjuts i Höör. Om skjutsningen skulle anpassas till
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det fria skolvalet skulle vi få ca 155 elever till som ska erbjudas skolskjuts. Av dessa går
ca 85 st i skola i annan kommun, ca 45 i en fristående skola i Höör och ca 25 elever som
valt annan kommunal skola än den anvisade, företrädesvis går de senare på
Sätoftaskolan istället för på skolorna i centrum eller på Gudmuntorps skola. Alla de som
tillkommer har i så fall ett avstånd till skolan som gör dem skolskjutsberättigade till den
anvisade skolan. Dessa elever är bosatta utspritt i kommunen med adresser i Tjörnarp, N
Rörum, Munkarp, Hallaröd mm, vilket markant skulle öka behovet av enskilda transporter
såsom skoltaxi och självskjutsersättning. En uppskattning av kostnaderna för detta är en
merkostnad på 1,5 miljoner kr/år.

Hässleholms kommun har tillfrågats om de har möjlighet att erbjuda skolskjuts för elever i
Tjörnarp till skolorna i Sösdala. Hässleholms trafikplanerare meddelar 19/4 att de inte har
möjlighet att erbjuda plats för elever från Tjörnarp med befintliga skolbussar.
Förslag till beslutsmotivering
I Skollagen anges regelverket för skolskjuts i grundskolan:
”Skolskjuts i hemkommunen
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem … I de fall då det kan ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.”
Skolverket förtydligar utgångspunkten för organisatoriska och ekonomiska svårigheter i
följande text:
”Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i
fristående skolor inom kommunen eller i en annan kommunal skola än den som
kommunen skulle ha placerat eleven i. Det här gäller dock bara om skolskjutsen är
organiserad på ett sådant sätt att en elev utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen kan erbjudas skolskjuts till och från en annan skola, kommunal
eller fristående, än den han eller hon skulle ha placerats i.
Bedömningen av om anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan få ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen
skulle ha haft om eleven hade valt att gå i den skola som han eller hon skulle ha placerats
i. Kommunen är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en
annan skola än den kommunen anvisat om det kan ske utan merkostnader för
kommunen.”

FÖREDRAGNINGSLISTA

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-20.
2. Barn- och utbildningsnämnden, 2018-04-09, § 55.
3. 2018-04-23 BUN AU § 65.doc
_____

Datum

Sida

2018-05-02
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2016/330

13

Justering av Barn- och
utbildningsnämndens internbudget 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. antar den justerade och omfördelade internbudgeten för 2018 och
2. antar förslag till omfördelningen, som blir till följd av beslut i Barn- och
utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55 dnr 2018/146 och § 54 dnr 2017/463, för att bidra
till det underskott som bedöms för gymnasiet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och ekonom Anna Svensson föredrar ärendet.
Sektorn har enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55, dnr 2018/146
tagit fram ett förslag till justerad och omfördelad internbudget för 2018.
Besparingsåtgärder som beslutades enligt § 55 dnr 2018/146 och § 54 dnr 2017/463
kommer att bidra till ett förändrat grundbelopp. Enligt § 55 dnr 2018/146 kommer den
interna budgeten att förändras och medel undandras den verksamhet som benämns
enligt beslut. Besparingen kommer att användas för att täcka det prognostiserade
underskottet som finns på verksamhetsformen gymnasium.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17.
2. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, §§ 54
3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, §§ 55.
4. BUN budgetskrivelse 2018 rev 2017-03-17.docx
5. Justerad internbudget efter beslut i BUN 2018-04-09.pdf
6. 2018-04-23 BUN AU § 57.doc
7. Alt 1 inkl åk 4 Tjörnarp Justerad internbudget 2018.pdf
8. Alt 2 exkl åk 4 Tjörnarp Justerad internbudget 2018.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-02
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/434

14

Grundbelopp (Skolpeng) 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Arbetsutskottet lägger fram ärendet för barn- och utbildningsnämnden utan förslag.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna Svensson föredrar ärendet.
Sektorn har enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55, gällande
ärende dnr 2018/146 och § 54 dnr 2017/463 tagit fram förslag till justerade Grundbelopp
(Skolpeng) 2018 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola
och grundsärskola samt Introduktionsprogram Grundbeloppen gäller från och med 201807-01 utifrån beslutade åtgärder.
Förslag till justerade grundbelopp gällande förskola, förskoleklass och grundskola från
och med 2018-07-01 föreligger.

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

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17.
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 54.
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09, § 55.
2018-04-23 BUN AU § 58.doc
Alt 1 Inkl åk 4 Tjörnarp Nytt grundbelopp från och med 2018-07-01.pdf
Alt 2 Exkl åk 4 Tjörnarp Nytt grundbelopp från och med 2018-07-01.pdf

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-02
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/320

15

Justering i budetskrivelse 2019

Ärendebeskrivning
Det snävare ekonomiska utrymme som den budgetram som tilldelat barn- och
utbildningsnämnden och de framtida behov av kostnadsminskningar som föreligger
föranleder att en mängd åtgärder vidtagits och planeras. Allt för att få en budget i balans.
Detta innebär att den budgetskrivelse för 2019 som tidigare antagits behöver justeras.
I bifogat beslutsunderlag finns det två budgetskrivelser:
1. Budgetskrivelse BUN 2019 är den skrivelse som gäller idag.
2. Budgetskrivelse 2019-2021 efter AU 23 april, rev 2 maj förslag på ny budgetskrivelse.

Beslutsunderlag
1. Budgetskrivelse BUN 2019.docx
2. Budgetskrivelse 2019-2021 efter AU23 april, rev 2 maj.docx
3. 2018-04-23 BUN AU § 70.doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-02
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/127

16

Flytta med skolpengen till annat land för
gymnasiestudier

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgifter.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-02
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/138

17

Yttrande om godkännande som
huvudman för etablering av fristående
gymnasieskola, dnr 32-018:1052

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot att Sveriges Ridgymnasium
etablerar en fristående gymnasieskola i Flyinge by, Eslövs kommun.

Ärendebeskrivning
Sveriges Ridgymnasium ansöker till Skolinspektionen om att få etablera en
gymnasieskola läsåret 19/20 i Flyinge by i Eslövs kommun. Gymnasieskolan ska erbjuda
Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk och erbjuda 84 utbildningsplatser åk 1-3 i
utbyggt skick till 2021.
En etablering av en ny gymnasieskola i Eslöv med naturbruksprogram medför inga
negativa konsekvenser för gymnasieungdomarna i Höörs kommun. Etableringen kan
bidra till ökade möjligheter för våra skolungdomar att få en bra utbildningsmöjlighet i vårt
närområde.
Vi konstaterar att en ansökan, Dnr 32- 2018:722 också inkommit från Flyinge AB om
etablering av motsvarande utbildning på Flyinge Kungsgård och Skolinspektion bör
beakta om elevvolymen är tillräcklig för att etablera flera likartade utbildningar i området.
Följande uppgifter bifogas yttrandet till Skolinspektionen:
1. Elevprognos för antalet 16 åringar i Höörs kommun
År/ Elevantal
2018/ 187
2019/ 214
2020/ 207
2021/ 197
2022/ 206
2023/ 191
2. Etablering av och befintliga gymnasieskolor i Höör
Vi har inga gymnasieskolor i Höör som erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning
lantbruk och det finns inga planer på att starta denna utbildning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20.
2. Ansökan 2018-1052.
3. 2018-04-23 BUN AU § 62.doc

FÖREDRAGNINGSLISTA

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/153

18

Yttrande om godkännande som
huvudman för utökning av fristående
gymnasieskola vid Hörby
yrkesgymnasium dnr 32-2018:974

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot att Hörby Yrkesgymnasium utökar
sitt programutbud med att erbjuda Vård- och omsorgsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Hörby yrkesgymnasium ansöker om utökning av befintlig verksamhet och önskar starta
Vård- och omsorgsprogrammet på skolan i Hörby kommun. Fullt utbyggt år 2022 planerar
man för att erbjuda 42 utbildningsplatser. Hörby yrkesgymnasium erbjuder idag Bygg- och
anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet för 55 stycken elever.
Följande uppgifter bifogas yttrandet till Skolinspektionen:
1. Elevprognos för antalet 16 åringar i Höörs kommun
År: Elevantal
2018: 187
2019: 214
2020: 207
2021: 197
2022: 206
2023: 191
2. Etablering av och befintliga gymnasieskolor i Höör
Vi har inga gymnasieskolor i Höör som erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet och det
finns inga planer på att starta denna utbildning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20.
2. Ansökan 2018-974.pdf
3. 2018-04-23 BUN AU § 63.doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sida

2018-05-02
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/135

19

Resebidrag och inackorderingstillägg för
gymnasieskolan 2018/2019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta förslag till regelverk för inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolan
läsåret 2018/19.

Ärendebeskrivning
Tjänstemän i Höör, Hörby och Eslöv har gemensamt tagit fram förslag till regelverk för
inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolan läsåret 2017/18. Förslaget har
sedan förra året genomgått några språkliga justeringar och bidragsnivåer har justerats
enligt SCB:s prisindex.
Arbete pågår i ett samarbete mellan Höör, Hörby, Unikom och företaget Selfpoint att ta
fram en e-tjänst för ansökan om resebidrag till gymnasieskolan. Vårdnadshavare eller
myndig elev ska hädanefter kunna ansöka om resebidrag, företrädesvis JOJO-kort, på
nätet med inloggning via Bank-ID. Uppgifterna utgår från blankettexten. Tjänsten
beräknas vara i bruk inför höstens ansökningar. Blankett finns tillgänglig för dem som inte
har Bank-ID.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Rese och inackordering för gymnasieelever.pdf
2. INACK 1819 EHH org.pdf
3. Ansökan 18-19.pdf
4. 2018-04-23 BUN AU § 64.doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/444

20

Ung Företagsamhet Skåne - uppgifter till
verksamhetsansökan 2017/2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka deltagande för Höörs kommun då de
läroplansmål som gäller entreprenöriellt lärande tillgodoses på annat sätt.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit förfrågan om intresse för samarbete med Ung
Företagsamhet Skåne. De erbjuder tjänster för elever på teoretisk och praktiska program,
möjligheten att någon gång under sin gymnasietid få prova på att starta ett UFföretag. Klasser i grundskolan erhåller läromedel och support med fokus på
entreprenöriellt lärande. För deltagande görs en ansökan av kommunen och deltagande
sker till en kostnad, för Höörs kommuns del, på 24 324 kr.
Barn- och utbildningssektorn framhåller att det under rådande omständigheter inte är en
fråga som bör prioriteras ytterligare, samt att de läroplansmål som gäller entreprenöriellt
lärande tillgodoses på annat sätt.

Beslutsunderlag
1. Höör- Kommunansökan 2017-18.docx
2. 2018-04-23 BUN AU § 69.doc
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/104

21

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 för deltagande inom politiska uppdrag för kommunen. Ledamöternas
förrättningar redovisas för Barn- och utbildningsnämnden.

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/70

22

Redovisning av delegeringsärenden till
Barn- och utbildningsnämnden 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Redovisningen av fattade delegationsbeslut läggs 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/sektorchefens delegationsbeslut anställningar och
avgångar under april 2018.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorchefen, beslut rapporterade april 2018, BUN
2018/65.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga delegeringsbeslut
rapporterade i april 2018 BUN 2018/66.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga
delegeringsbeslut rapporterade i april 2018, BUN 2018/67.
Redovisning av delegationsbeslut från förskolan, inga delegeringsbeslut rapporterade
i april 2018, FSK 2018/01.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, inga
delegeringsbeslut rapporterade i april 2018, BUN 2018/68.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B april 2018.docx
2. Redovisning av delegeringsbeslut C.P april 2018.docx
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/71

23

Redovisning av inkomna skrivelser och
protokoll april 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. Skolverket: Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av
verksamhet för nyanlända elever för 2017.
2. Skolverket: Statsbidrag Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser för 2018.
3. Skolverket: Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2017.
4. Skolverket: Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2018.
5. Skolverket: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018.
6. Kommunfullmäktige, 2018-03-28, § 37, Kompletteringsbudget för investering 2018.
7. Kommunfullmäktige, 2018-03-28, § 40, Avfallsplan 2018-2021.
8. Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2017-12-20.
9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-23, § 67.
10. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-23, § 66.
11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-04-23, § 56.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Inkomna skrivelser & protokoll BUN maj 2018.
2018-04-23 BUN AU § 67.doc
2918-04-23 BUN AU § 66.doc
2018-04-23 BUN AU § 56.doc

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/18

25

Muntlig information: anmälan av
kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Förslag till 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.
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/405

27

Informationspunkt: aktuella frågor inom
Barn- och utbildningssektorn april 2018

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

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

_____

