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Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 27 augusti 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

Sarah Nystedt (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

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef
Anna V Svensson, ekonom
Catharina Pålsson, rektor
Hans Magnusson, IT-strateg
Jesper Sundbärg, projeksamordnare

Susanne Andersson
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

1

Upprop

2

Godkännande av föredragningslistan och val av justerare

3

Information GDPR
Hans Magnusson

18:05

4

Lägesrapport angående skolbyggnationer

18:20
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

Jesper Sundbärg
5

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll
2018-08-13

BUN 2018/53

6

Flytt av frivilliga skolformer till den nybildade sektorn
Arbetsmarknad och kultur
Catharina Pålsson

7

Förskolelokaler för fristående och kommunala
verksamheter
Cecilia Palmqvist

BUN 2018/229

8

Kunskapsresultaten för åk 9 läsåret 2017/2018
Cecilia Palmqvist

BUN 2018/5

9

Avsiktsförklaring om samverkan för måltidsverksamheterna
i Eslövs och Höörs kommuner
Lisbeth Bonthron

BUN 2018/267

10

Skolinspektionens granskning och tillsyn av grundskolor i
Höörs kommun
Cecilia Palmqvist

BUN 2018/260

11

Rapport från KPMG - Genomlysning av för- och grundskola
ordföranden

BUN 2018/168

12

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-06-04

BUN 2018/217

13

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll
2018-06-04

BUN 2018/41

14

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-06-18

BUN 2018/63

15

Anmälningar

16

Delegerade ärenden

17

Information från verksamheten

18:30

BUN 2018/289

BUN 2018/70
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättarer. Notering av närvaro.
_____
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2

Godkännande av föredragningslistan och
val av justerare

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.
Val av justerare för mötets protokoll.
Rolf Streiffert (SD) är i tur för justering.
_____
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3

Information GDPR

Ärendebeskrivning
Information om Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).
_____
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4

Lägesrapport angående skolbyggnationer

Ärendebeskrivning
Information i rubricerat ärende.
_____
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Dnr BUN 2018/53

5

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskotts protokoll 2018-08-13

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-13

Beslutsunderlag
Protokoll BUNau 180813
_____
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Dnr BUN 2018/289

6

Flytt av frivilliga skolformer till den
nybildade sektorn Arbetsmarknad och
kultur

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden hemställa att kommunfullmäktige
- överför de frivilliga skolformarna, gymnasiet, Komvux, särvux och SFI till
Arbetsmarknad- och Kultursektorn fr o m 2019-01-01,
- säkerställer att den ekonomiska ramen för gymnasieverksamheten är i balans samt
- att ekonomichefen ges uppdrag att förtydliga de ekonomiska styrprinciperna för dessa
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat, 2018-01-31, att inrätta en ny sektor Arbetsmarknad och
Kultur, för att på ett effektivt och värdeskapande sätt organisera kommunens
arbetsmarknadsinsatser, integrationsinsatser, kultur- och fritidsverksamhet i en sektor
med tillhörande nämnd. Detta för att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och
hög måluppfyllelse med avseende på inkludering, integration och egenförsörjning genom
ett salutogent förhållningssätt och god handledning. Målsättningen är att öka andelen
självförsörjande kommunmedborgare och öka graden av innanförskap och upplevd
delaktighet.
Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras snabbt och ställer stora krav på att
kommunen erbjuder vägledning och utbildnings möjligheter för att täcka arbetsmarknaden
och det lokala näringslivets behov. För att lyckas med detta är målsättningen att ta tillvara
och utveckla synergier mellan arbetsmarknad, integration, kultur- och fritidsverksamheten
och utbildningsinsatser.
Utbildningsinsatserna är starkt förknippade med inkludering och
arbetsmarknadsinsatserna. För att samordna dessa insatser på bästa sätt för
kommunmedborgarna är det viktigt att även de frivilliga skolformerna kommer att ingå i
den nya sektorn. De frivilliga skolformerna innefattar gymnasieskolans nationella
program, gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux (grundläggande, gymnasial
och yrkesvux), Särvux (grundläggande och gymnasial) och SFI.
Vid överförandet av gymnasieskolan till Arbetsmarknad och Kultur sektorn är det viktigt
att titta på de ekonomiska konsekvenserna då det inte går att påverka kostnaderna för
gymnasieutbildningarna. Under ett flertal år har kostnaderna för gymnasieverksamheten
överstigit budget. Om detta underskott ska belasta Arbetsmarknad- och Kultursektorn blir
konsekvenserna stora. Kostnaderna för gymnasiet kommer att utgöra en betydande del
av sektorns budget.
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Bakgrund:
Höörs kommun har ett samverkansavtal, Fritt sök i Skåne, som innebär en fördjupad
gymnasiesamverkan mellan 37 kommuner och 3 gymnasieförbund. Avtalet bygger på
skollagen och gymnasieförordningen vilka reglerar:
-elevernas rätt att erbjudas utbildning på nationella program
- kommunens skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de nationella
programmen
- möjlighet/ skyldighet att erbjuda elever programinriktat individuellt val.
Höörs Kommun erbjuder enbart tre Introduktionsprogram i egen regi övriga
gymnasieutbildningar erbjuds genom ovanstående avtal. Kostnaden för de nationella
gymnasieutbildningarna regleras med interkommunal ersättning och debiteras i enlighet
med i Skåne överenskommen beräkningsmodell. Höörs Kommun svarar även för
resekostnaden mellan bostaden och skolan samt eventuella inackorderingskostnader.
Detta medför att ansvarig verksamhet inte kan påverka utbildningskostnaderna för de
elever som studerar på sökbara nationella program vilket motsvarar ca 90 % av
gymnasiekostnaderna.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att beslutsförslaget ges under
förutsättning att ett underlag utarbetas till barn- och utbildningsnämnden som tydligt
redovisar de ekonomiska förutsättningar uppdelat på ingående poster för de olika
frivilliga skolformerna.

Beslutsunderlag
Frivilliga skolformernas ekonomi
_____
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Dnr BUN 2018/229

7

Förskolelokaler för fristående och
kommunala verksamheter

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om lokaler och lokalbehov för förskolor. Beslut fattades i Barn- och
utbildningsnämnden 18 juni 2018 att Konvaljens förskola skulle avvecklas senast den 2/1
2019. Efter att vårdnadshavare till barn inskrivna på Konvaljen valt att placera sina barn i
andra förskolor kommer Konvaljens förskoleverksamhet att avvecklas redan den 31/8
2018.
_____
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Dnr BUN 2018/5

8

Kunskapsresultaten för åk 9 läsåret
2017/2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om kunskapsresultaten för årskurs 9 i Höör gällande läsåret 2017/2018.

Beslutsunderlag
Sammanställning av betyg i åk 9 2018
_____
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Dnr BUN 2018/267

9

Avsiktsförklaring om samverkan för
måltidsverksamheterna i Eslövs och
Höörs kommuner

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och utbildningsnämnden,
1 fastställer avsiktsförklaringen i syfte att samla Eslövs och Höör kommuner till en
gemensam viljeyttring för att skapa en kommungemensam måltidsorganisation och stärka
och utveckla förutsättningarna för kommunernas måltidsverksamheter,
2 föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämndens beslut
och tecknar avsiktsförklaring enligt bilaga gällande samverkan för måltidsverksamheterna
i Eslövs och Höörs kommuner.

Ärendebeskrivning
Syfte och mål
Avsiktsförklaringen syftar till att samla Eslövs och Höör kommuner till en gemensam
viljeyttring för att skapa en kommungemensam måltidsorganisation och stärka och
utveckla förutsättningarna för kommunernas måltidsverksamheter. Arbetet utifrån
avsiktsförklaringen har som mål att teckna samverkansavtal mellan Eslövs och Höörs
kommuner. Avsiktsförklaringen gäller tills samverkansavtal upprättats eller tills enskild
kommun väljer att lämna samverkansarbetet.
Behov av samverkan
Inom kommunens verksamhetsuppdrag ingår ansvar för måltider inom förskolor,
fritidshem, skolor, äldreomsorg och handikappomsorg. Uppdragen är likartade i
kommuner. Eslövs och Höörs kommuner utgör parter gällande gemensam
livsmedelsupphandling, en viktig förutsättning för ett framtida utvidgat samarbete inom
måltidsområdet. Måltidsverksamheten i Höörs kommun motsvarar en tredjedel av Eslövs
kommuns.
Måltiderna utgör pedagogiska, sociala och kulturella funktioner i verksamheterna.
Regleringar i form av lagkrav, riktlinjer, rekommendationer och policys förutsätter att
måltidsverksamheten kan kvalitetssäkras genom personalförsörjning,
kompetensutveckling, digitala branschsystem, handhavanderutiner, recepturer,
näringsberäkningar och kostekonomi. Den höga graden av komplexitet men också de
likartade uppdragen bedöms ge möjligheter för en samordning av verksamheterna i
Eslövs och Höörs kommuner som bidrar till positiva effekter för parterna.
Samverkan även med måltidsgästerna liksom förvaltningar, sektorer och enheter är en
förutsättning för att nå en god upplevd kvalitet. Livsmedelsverket framhåller att en bra
måltid är mer än maten på tallriken och beskriver följande perspektiv som väsentliga:
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Måltiden ska vara trivsam, god, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad.
Kommunernas miljömål för en hållbar utveckling inkluderar exempelvis strävan att maten
så långt möjligt tillagas nära gästen, använda ekologiska och/eller närproducerade
livsmedel, minimera matsvinnet och öka andelen vegetariska rätter. Arbetet med att
omsätta dessa mål i vardagen kan med fördel ske genom en gemensam strategi och
handlingsplan.
Samverkansorganisation
I arbetet inför och för att ta fram förutsättningarna för att teckna samverkansavtal arbetar
kommunerna tillsammans enligt följande:
- En styrgrupp för måltidssamverkan bestående av två tjänstemän från vardera kommun
styr processen. Till denna kallas en ansvarig politiker i varje kommun med ansvar för
måltidsfrågor.
- En beredande tjänstemannagrupp för samverkansavtalets olika områden tar fram
underlag till styrgruppen.
- Arbetsgrupper för samverkansavtalets olika områden kan bildas på beslut av
styrgruppen.
Områden för samverkansavtal
En initial analys av områden som berörs har inletts under juni månad 2018:
- Verksamhetsomfattning, ingående delar
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Ekonomi
- Personal och ledning
- Samverkansorganisation
- Juridisk form för samverkan
- Avtalstid
- Tidsplan för genomförande

Fördjupad och breddad kartläggning av dessa och eventuellt tillkommande områden
genomförs av utsedd samverkansorganisation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-28
Avsiktsförklaring
Måltidspolicy för Eslövs kommun, antagen av Eslövs Kommunfullmäktige 2016-06-20
Kostpolicy för Höörs kommun, antagen 2014-10-13, BUN § 59, Dnr BUN 2014/97
_____
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Dnr BUN 2018/260

10

Skolinspektionens granskning och tillsyn
av grundskolor i Höörs kommun

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om kommande granskning från Skolinspektionen.

Beslutsunderlag
HM-info inför ht 2018
Informationsbrev till huvudman inför regelbunden kvalitetsgranskning
_____
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Dnr BUN 2018/168

11

Rapport från KPMG - Genomlysning av
för- och grundskola

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden enas om kommentarer på
genomlysningen efter förd diskussion med utgångspunkt på de frågeställningar som läggs
fram.

Ärendebeskrivning
Syftet med genomlysningen har varit att kartlägga nuvarande situation med fokus på föroch grundskolans organisation, ledningsstruktur och stödfunktioner, arbetssätt och
lokalisering. Genomlysningen har resulterat i en bedömning kring vilka åtgärder nämnden
behöver vidta för att för-och grundskolan ska bli mer kostnadseffektiv.
Diskussion kring innehållet i rapporten utifrån frågeställningar avseende organisation,
ekonomi och övrigt som arbetsutskottet kommer fram till. Ledamöterna ombeds därför
komma med egna frågor till arbetsutskottets sammanträde om det som rapporten
behandlar.

Beslutsunderlag
Frågeställningar att behandla på mötet
Genomlysning av för- och grundskola Höörs kommun slutgiltig version
Elevantal 0808
Förutsättningar budget 2019-2025
Klarar den lilla skolan de stora kraven
Demografins regional utmaningar
_____
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Dnr BUN 2018/217

12

Barn- och utbildningsnämndens protokoll
2018-06-04

Förslag till beslut
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens möte 2018-06-04 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från barn- och utbildningsnämndens möte den 4 juni 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll BUN 180604
_____
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Dnr BUN 2018/41

13

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskotts protokoll 2018-06-04

Förslag till beslut
Protokollet från arbetsutskottets möte 2018-06-04 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 4 juni 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll BUNau 180604.docx
_____
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Dnr BUN 2018/63

14

Barn- och utbildningsnämndens protokoll
2018-06-18

Förslag till beslut
Protokollet från barn- och utbildningsnämndens möte 2018-06-18 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från barn- och utbildningsnämnden den 18 juni 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll BUN 180618
_____
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15

Anmälningar

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda ärenden:
!. Kommunfullmäktige
§ 82 2018: Caroline Jelkander (M) entledigas från uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

2. Skolverket
Beslut om statsbidrag:
a Mindre barngrupper i förskolanskolan 2018/19: Bidrag beviljas
b Ökad jämlikhet i grundskolan 2018: Bidrag beviljas
c Utbildning som kombineras med traineejobb eller tidsbegränsad anställning inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2917: Ärendet avslutas
d Regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2017: Ärendet avslutas
e Regional yrkesinriktad vuxenutbildning för yrkesförare 2017: Ärendet avslutas
f Regional yrkesinriktad vuxenutbildning Lärlingsvux7(+sfi) 2017: ärendet avslutas
g Fler anställd i lågstadiet 2018/19: Bidrag beviljas
h Fritidshemssatsning 2018/19: Bidrag beviljas
i Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 2018: Bidrag beviljas
j Höjda löner till lärare och vissa andra personallkategorier 2017/18: Bidrag beviljas
k Kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända
elever 2018: Bidrag beviljas
l Skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2018: Bidrag beviljas

3. Kommunstyrelsen
§ 126 2018: Gallring enligt föreslagen dokumenthanteringsplan godkänns.
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4. Kommunfullmäktige
§ 83 2018 Sarah Nystedt (M) väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

5. Kommunstyrelsen
§ 127 2018 Gallring av information av tillfällig eller ringa betydelse: Beslut att handlingar
av tillfällig eller ringa betydelse gallras vid inaktuellitet.

6. Kommunstyrelsen
§ 121 2018 Ekonomisk uppföljning avseende april 2018: BUN och SN uppmanas
inkomma med åtgärder för budget i balans till 19 juni 2018.

7. Polismyndigheten
Inbrott i skola: Förundersökningen läggs ned.

8. Kommunfullmäktige
§ 96 2018 Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning:
Planen antas.

9. Kommunfullmäktige
§ 94 2018 Inköpspolicy: Inköpspolicyn antas.

10. Kommunfullmäktige
§ 95 2018 Processorienterad arkivredovisning: Beslut om gemensam processorienterad
klassificeringsstruktur för arkivredovisning och dokumenthanteringsplan.

11. Polismyndigheten
Olovligt förfogande, häleri: Förundersökningen läggs ned.

12. Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 190 2018 Kommundirektören informerar: Projektarbete Sätofta förskola.
Standardkoncept för förskola. Barn- och utbildningssektorn ska gör analys av
senareläggning av ombyggnad av idrottshall.

13. Barn- och elevombudet
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Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Sätoftaskolan: Tillräckliga åtgärder och ärendet avslutas.

14. Barn- och utbildningssektorn
Avvikelserapport förskoleområde syd avseende budget och resursbehov.

15. SÖSAM
Protokoll 2018-08-16
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-08-23

22 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/70

16

Delegerade ärenden

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut i delegerade ärenden.
Delegerade beslut av barn- och utbildningschef under maj - juni
Delegerade beslut av ansvarig ekonom under juni
Mapp med personalärenden
_____
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17

Information från verksamheten

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om aktuella frågor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
_____

