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Datum

Sida
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 17 december 2018 kl 18:00–21:30

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)
Anita Tarkkonen (V)
Helena Ohlson (SD)
Jennie Svensson (SD)
Elin Vinblad (MP)

Övriga kallade

Lisbeth Bonthron, Barn- och utbildningschef
Cecilia Palmqvist, Biträdande barn- och utbildningschef
Anna V Svensson, Ekonom
Björn Wassholm, IKT-pedagog
Louice MacDonald, Utvecklingsstrateg
Bianca Mogren, Nämndsekreterare

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

1

Upprop
Nämndsekreterare

18:00

2

Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering
Ordförande

18.05

3

Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna
ärenden
Ordförande

18:10

Dnr
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

4

Digitaliseringsstrategi för skolväsendet i Höörs kommun
2019-2022
IKT-pedagog Björn Wassholm

18:10

BUN 2018/445

5

Information om kvalitetsarbetets nuläge
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och
utvecklingsstrateg Louice MacDonald

18:30

BUN 2018/346

6

Budget 2019, VEP 2020-2021
Ekonom Anna Svensson

18:45

BUN 2017/320

7

Grundbelopp (skolpeng) 2019 för förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola
Ekonom Anna V Svensson

19:00

BUN 2018/418

8

Grundbelopp (skolpeng) 2019 för nationella program i
gymnasieskolan och introduktionsprogram
Ekonom Anna V Svensson

19:15

BUN 2018/422

9

Grundbelopp (skolpeng) 2019 för SFI
Ekonom Anna V Svensson

19:30

BUN 2018/446

10

Upphörande av förhöjd eller sänkt platsgaranti för vissa
kommunala förskolor och fritidshem
Ekonom Anna V Svensson

19:35

BUN 2014/101

11

Beslutsattestanter inom barn- och utbildningssektorns
verksamhetsområde 2019
Ekonom Anna V Svensson

19:45

BUN 2018/427

12

Utdelning av förtjänstgåva för förtroendevald politiker 2018
Ordföranden

19:50

BUN 2018/414

13

Motion från Christina Pehrson (L) och Birgitta Krüger (L)
om att höja andelen avgångselever som är behöriga till
gymnasiet
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

20:20

BUN 2018/380

14

Uppföljning intern kontroll 2018
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

20:35

BUN 2017/322

15

Intern kontrollplan 2019
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

20:45

BUN 2018/421
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

16

Resursfördelningsmodell
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

20:55

BUN 2018/430

17

Information om skolledningen från 2019-01-01
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

21:00

BUN 2018/419

18

Sammanträdesdagar och tider för barn- och
utbildningsnämnden och dess arbetsutskott år 2019
inklusive tidplan

21:05

BUN 2018/412

19

Redovisning av delegationsbeslut för november månad
2018

21:10

BUN 2018/70

20

Redovisning av anmälningar för december månad 2018

21:15

BUN 2018/336

21

Anmälan om diskriminering och kränkande behandling
(Skollagen 6 kap. 10 §) för 2018
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

21:20

BUN 2018/18

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Notering av närvaro. Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare
konstateras att alla ledamöter är närvarande förutom N.N. För N.N tjänstgör N.N.
Ordföranden konstaterar att det är X beslutande ledamöter närvarande.
_____
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Datum

Sida

2018-12-12
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2

Val av justerare och tidpunkt för
protokollets justering

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Lars Oscarsson (S) utses att justera kvällens protokoll.
2. Justering av kvällens protokoll äger rum i kommunhuset, Södergatan 28 onsdagen
den 19 december kl. 16:00.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Lars Oscarsson (S).
Förslag på justeringsdag och tid är onsdagen den 19 december 2018 klockan 16:00.
Om någon är jävig i något ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av
justerare görs.
_____
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3

Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden

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

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens godkännande av föredragningslistan för mötet. Eventuellt
extra anmälda ärenden läggs till kvällens sammanträde.
_____
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Dnr BUN 2018/445

4

Digitaliseringsstrategi för skolväsendet i
Höörs kommun 2019-2022

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Anta den föreslagen digitaliseringsstrategi för skolväsendet i Höörs kommun 20192022 att gälla från 2019-01-01 till 2022-12-31.
2. IKT-strategin 2015-2018 upphör att gälla 2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Regeringen har 2017 lämnat en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som
ska ligga till grund för vår fortsatta utveckling av digitaliseringen. Den har tre
fokusområden som är mer heltäckande än vår nuvarande IKT-strategi för åren 20152018. Fokusområdena avser kompetens, likvärdighet och forskning och med
utgångspunkt från dessa områden presenteras förslag till digitaliseringsstrategi.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse strategi digitalisering.docx
2. Digitaliseringsstrategi Höör .pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-05 § 127.doc
_____
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Dnr BUN 2018/346

5

Information om kvalitetsarbetets nuläge

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och utvecklingsstrateg Louice
MacDonald ger en muntlig redovisning av kvalitetsarbetet med kunskapsuppföljning
årskurs 1-9.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-05 § 128.doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-12-12
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Dnr BUN 2017/320

6

Budget 2019, VEP 2020-2021

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Fastställa föreslagen driftsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Nämndernas budgetram är fördelad utifrån de satsningar och besparingar som har
framgått i budgetberedningens arbete samt kommunfullmäktiges beslut.
Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget är utarbetad utifrån föreslagen budgetram
och kommunfullmäktiges mål samt nämndens antagna mål.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Budget BUN 2019, VEP 2020-2021.pdf
_____
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Dnr BUN 2018/418

7

Grundbelopp (skolpeng) 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Bidragsbelopp 2019 till enskilda verksamheter och fristående skolor samt Höörs
kommuns grundbelopp 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass,
grundskola samt grundsärskola fastställs i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna V Svensson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för skolverksamheten i kommunen för
kommande kalenderår. Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningsmodell
fördelningsgrund utifrån budgeten.
Särskilt beslut om bidragen till fristående verksamheter, för varje enskild huvudman där
det finns barn och elever hemmahörande i kommunen, fattas på Barn- och
utbildningsnämndens delegation av tjänsteperson. Dessa beslut ska fattas senast i
december inför det kommande året.
Grundbeloppet i bidragsbeslutet är generellt. Tilläggsbelopp avseende barn och elever
som har ett omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas av tjänsteperson på
delegation från Barn- och utbildningsnämnden i varje enskilt fall efter ansökan från
huvudmannen. När det gäller tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola är
den fristående verksamheten berättigad till sådant bidrag för de elever som deltar under
det aktuella året.
Innehållet i besluten för de enskilda huvudmännen är likalydande per priskategori, då
kommunen inte använder sig av socioekonomisk viktning.
Motiveringen till beslut utgörs av beräkningsunderlag. Moms motsvarande 6% utgör den
enda skillnaden i grundbeloppsberäkningen till fristående verksamheter jämfört med
kommunens egna verksamheter. Statsbidrag som kan sökas av samtliga huvudmän finns
inte inkluderade i grundbeloppen.
I nämndens totala budget ingår dessutom kostnader för till exempel kostnader för
myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Avstämningstillfälle framgår av ärende BUN 2018/430 Resursfördelningsmodell.
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Besluten är möjliga att överklaga och av varje enskild huvudman. Varje beslut förses med
en underrättelse om hur man kan överklaga kommunens beslut.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 131.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Beräkningsunderlag av grundbelopp fristående verksamhet 2019.pdf
4. Beräkningsunderlag av grundbelopp interkommunal ersättning 2019.pdf
5. Cirkulär.pdf
Resursfördelningsmodell BUN 2018/430 (punkt 14 enligt dagordningen)
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-12-12
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Dnr BUN 2018/422

8

Grundbelopp (skolpeng) 2019 för nationella program i gymnasieskolan och introduktionsprogram

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Bidraget till huvudmän för fristående gymnasieskolor för nationella program ska följa
riksprislistan 2019 samt att särskilda varianter ska följa skolindexuppräknad prislista för
särskilda varianter.
2. Bidragsbeloppet för introduktionsprogrammet till fristående gymnasieskolor och
introduktionsprogrammet i Höörs kommun fastställs för 2019 i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna V Svensson föredrar ärendet.
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.
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för skolverksamheten i kommunen för
kommande kalenderår. Barn- och utbildningsnämnden fastställer resursfördelningsmodell
fördelningsgrund utifrån budgeten.
Särskilt beslut om bidragen till fristående verksamheter, för varje enskild huvudman där
det finns barn och elever hemmahörande i kommunen, fattas på Barn- och
utbildningsnämndens delegation av tjänsteperson. Dessa beslut ska fattas senast i
december inför det kommande året.
Grundbeloppet i bidragsbeslutet är generellt. Tilläggsbelopp avseende barn och elever
som har ett omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas av tjänsteperson på
delegation från Barn- och utbildningsnämnden i varje enskilt fall efter ansökan från
huvudmannen. När det gäller tilläggsbelopp för modersmålsundervisning är den
fristående verksamheten berättigad till sådant bidrag för de elever som deltar under det
aktuella året.
Innehållet i besluten för de enskilda huvudmännen är likalydande per priskategori.
Beslutsunderlag utgörs av beräkningsunderlag för introduktionsprogrammet. Moms
motsvarande 6% utgör den enda skillnaden i grundbeloppsberäkningen till fristående
verksamheter jämfört med kommunens egna verksamheter. Statsbidrag som kan sökas
av samtliga huvudmän finns inte inkluderade i grundbeloppen.
Då Höörs kommun inte bedriver gymnasieskolans nationella program beslutar Höörs
kommun följa Skolverkets riksprislista.
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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.
I nämndens totala budget ingår dessutom kostnader för till exempel kostnader för
myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Avstämningstillfälle per den 15:e varje månad. Juli-september regleras per den 15:e
september.
Besluten är möjliga att överklaga och av varje enskild huvudman. Varje beslut förses med
en underrättelse om hur man kan överklaga kommunens beslut.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 132.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Beräkningsunderlag för Introduktionsprogrammet 2019.pdf
4. Cirkulär.pdf
_____
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Dnr BUN 2018/446

9

Grundbelopp (skolpeng) 2019 för SFI

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna V Svensson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Handlingarna kommer att skickas ut snarast.
_____
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Dnr BUN 2014/101

10

Upphörande av förhöjd eller sänkt
platsgaranti för vissa kommunala
förskolor och fritidshem

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-16 § 44 upphör att gälla 2018-12-31 till
förskolor och fritidshem.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna V Svensson föredrar ärendet.
Ärendet avser upphörande av beslut om förhöjd platsgaranti för förskola och fritidshem
överstigande tolv timmars garanterat öppethållande per verksamhetsdag.
541020115189000I förskole- och fritidshemspengen finns nu en reglerande faktor för de
avdelningar som har öppet kortare eller längre än 12 timmar.
Sedan 2014-07-01 har förskolor och fritidshem med utökat öppethållande, mer än 12
timmar, erhållit en extra ersättning.
Under 2018 har ekonom tillsammans med verksamhetsföreträdare gjort en översyn av
beräkningsgrunderna och grundbeloppens olika ingående delar.
Ändring föreslås i syfte att förenkla och ge en mer hållbar och över året jämnare budget
för drift av verksamheten.
Effekten av beslutet gällande ersättningen vid förlängt öppethållande upplevs orättvis och
bidrar till en ojämn fördelning menar verksamhetsföreträdarna. Förslaget är att beslutet
2014-06-16 § 44 upphör att gälla 2018-12-31.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 133.doc
2. Upphörande av beslut Tjänsteskrivelse.docx
3. BUN § 44.pdf
4. Öppethållande 2014 gäller.doc
_____
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Dnr BUN 2018/427

11

Beslutsattestanter inom barn- och
utbildningssektorns verksamhetsområde
2019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Beslutsattestanter och ersättare inom barn- och utbildningssektorns verksamhetsområden
år 2019 antas.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna V Svensson föredrar ärendet.
Förslag angående barn- och utbildningssektorns beslutsattestanter och deras ersättare
presenteras.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 134.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Beslutsattestanter Barn- och utbildningsnämnden 2019.pdf -Publiceras ej med
hänvisning till GDPR/Dataskyddslagen
_____
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Dnr BUN 2018/414

12

Utdelning av förtjänstgåva för
förtroendevald politiker 2018

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda i Höörs kommun erhåller under pågående uppdrag efter 8 år
förtjänstgåva i brons, efter 16 år förtjänstgåva i silver och efter 24 år förtjänstgåva i guld.
2018 erhåller följande förtroendevalda förtjänstgåva i silver: Ola Kollén (C).

Beslutsunderlag
Inga beslutsunderlag i detta ärende. Endast muntlig information.
_____
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Dnr BUN 2018/380

13

Motion från Christina Pehrson (L) och
Birgitta Krüger (L) om att höja andelen
avgångselever som är behöriga till
gymnasiet

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Lämna tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 som sitt svar på frågorna gällande ”Motion
från Christina Pehrson (L) och Birgitta Krüger (L) om att höja andelen avgångselever som
är behöriga till gymnasiet” till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har anmodats att besvara en nedanstående
frågeställningar efter beslut i kommunfullmäktige, Dnr KSF 2018/341 § 245, ”Motion att
höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet” Inlämnad av liberalerna.
Frågeställningar:
- Vilka utredningar rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden för att kunna svara på
vilka åtgärder som behövs för att genomföra de i motionen föreslagna åtgärderna?
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på om de i motionen föreslagna
åtgärderna bedöms kunna ge resultatet att fler avgångselever blir behöriga till gymnasiet?
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på vad de i motionen
föreslagna åtgärderna skulle kosta att genomföra?
- Hur mycket tid skulle utredningsåtgärderna ta i anspråk och hur mycket skulle dessa
utredningsåtgärder kosta?
De åtgärder som föreslås är följande:
-Förskjut skoldagen med en timme för åk 7-9.
-Inför fysisk aktivitet i skolan varje dag.
-Byt ut rektorer som inte når acceptabla resultat.
-Återinför skolvärdar på högstadiet.
-Anpassa undervisningen efter elevers förkunskaper med fler grupper i årskurs 7-9
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Svar på frågeställningarna:
-Förskjuta skoldagen med en timme:
Det finns stöd för att antagandet att elever har bättre förmåga att ta till sig undervisningen
om skoldagen förläggs något senare på morgonen. Om det däremot har så stor effekt att
det skulle leda till att fler elever blir behöriga är emellertid inte möjligt att få svar på.
Omständigheter som bör beaktas är att det medför omfattande förändringar för skolskjuts
och som också medför att kostnaderna för dessa ökar. Förändringen innebär att lärare
som undervisar i åk 6-9 (lärare i moderna språk) får en sammanlagt längre arbetsdag,
vilket kan strida mot lärarnas arbetstidsavtal, samt påverka Höörs kommun som attraktiv
arbetsgivare. Slutligen behöver förslagets konsekvenser för elevernas rätt till
undervisningstid, skolans schemaläggning och rektors möjlighet att styra
klassammansättning för att säkerställa trygghet och studiero utredas.
Svaret avseende detta förslag är således att:
Barn och utbildningsnämnden rekommenderar att skolskjutsansvarig gör en utredning
som redovisar hur åtgärden påverkar skolskjutsen och om förslaget medför ökade
kostnader för skolskjuts. En utredning avseende konsekvenserna för arbetstidsavtalet och
Höörs kommun som attraktiv arbetsgivare föreslås personalkontoret genomföra. En
utredning avseende effekter som rör schemaläggning, klassammansättning och rätt till
garanterad undervisningstid föreslår Barn- och utbildningsnämnden att rektorerna
genomför. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att någon utredning för att ge
svar på om åtgärden kan ge resultat inte genomförs. Kostnader för att utreda förslaget
bedöms uppgå till ca 50 tkr.
Byt ut rektorer som inte uppnår acceptabla resultat:
Rektors roll för elevernas kunskapsutveckling är betydelsefull, det finns flera studier som
visar detta. Sådana rapporter finns att tillgå på Skolverkets websida. Skolinspektionen har
inom ramen för sin kvalitetsgranskning utrett området. Däremot undersöks inte frågan om
resultaten ökar för att man byter ut rektorn, vilket är den åtgärd som föreslås.
Barn- och utbildningsnämnden har fått uppgift från personalkontoret att en utredning av
de arbetsrättsliga förutsättningar för att byta ut rektorer som inte når acceptabla resultat
inte kostar något, eftersom det redan finns sådant underlag. Barn- och
utbildningsnämnden rekommenderar att personalkontoret bjuds in för att presentera
förutsättningarna för föreslagen åtgärd.
Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att någon utredning som ger svar på vilken
betydelse det har att byta ut en rektor som leder en skola som inte har acceptabla resultat
inte kan genomföras.
Barn- och utbildningsnämnden kan mot bakgrund av ovan inte uppskatta kostnaderna och
heller inte vilken tid som behöver tas i anspråk.
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Inför fysisk aktivitet i skolan varje dag:
Det pågår ett projekt på Enebackeskolan som delfinansieras av Skolverket vars syfte är
att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Projektet stöds av Malmö universitet och
slutredovisningen pågår. Detta projekt skulle kunna utgöra en del av utredningen som ska
svara på vilken effekt de föreslagna åtgärderna skulle ge, samt vilka åtgärder som krävs
för att genomföra åtgärden. Skolverket har fått i uppdrag av riskdagen att senast den 31
januari 2019 redovisa riktlinjer för att öka skolornas ansvar för ökad fysisk aktivitet. Barnoch utbildningsnämnden rekommenderar därför att invänta dessa nationella riktlinjer
innan beslut om insatser på kommunal nivå fattas. Kostnaden för att genomföra de
utredningar som efterfrågas har redan belastat Barn- och utbildningsnämnden och har
uppgått till ca 50 tkr. exkl. statsbidraget från Skolverket. Tiden det har tagit i anspråk är ca
10 % lärartjänst.
Inför åter skolvärdar på högstadiet:
Ingen utredning för att få svar på vilka åtgärder som krävs för att återinföra skolvärdarna
behövs. Ingen utredning behövs för att ge svar på vilka resultat förslagna åtgärder ger.
Eftersom en utredning av ovanstående redan genomförts i samband med att beslutet
fattades om att avveckla skolvärdar, utgår ingen kostnad. Eftersom utredningen redan är
genomförd krävs ingen tid.
Anpassa undervisningen efter elevers förkunskaper med fler grupper i årskurs 7-9:
Det behövs en omfattande analys av hur det skulle kunna genomföra åtgärden
schematekniskt och utifrån tillgång på lärare. Med fler grupper antar Barn- och
utbildningsnämnden att det ska vara fler lärartimmar som ska produceras än i nuläget,
vilket skulle leda till ekonomiska konsekvenser, därför behövs en utredning av såväl
organisatoriska som ekonomiska konsekvenser. Det behöver inte utredas eftersom det är
ett område som varit föremål för studier och prövning, dessa visar att effekten av den
föreslagna åtgärden är liten.
Utredningen för att undersöka förutsättningar att genomföra den uppgår till 40 timmar
(eftersom ett flertal personer behöver involveras) och kostnaden uppgår till ca 15 tkr.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 137.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. 2018-10-02 KSAU § 245.doc
4. DOC180 827.pdf
_____
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Dnr BUN 2017/322

14

Uppföljning intern kontroll 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna uppföljningen av intern kontroll år 2018.

Ärendebeskrivning
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Intern kontroll ska redovisas för nämnden årligen. Av bifogad redovisning framgår vilka
kontrollområden som följts upp, hur de kontrollerats samt vilket resultat kontrollen visar.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 138.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. INTERN KONTROLL-uppföljning 2018 nov.docx
4. Förslag till kontrollplan BUN 2018.pdf
_____
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Dnr BUN 2018/421

15

Intern kontrollplan 2019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta den föreslagna interna kontrollplanen för år 2019.

Ärendebeskrivning
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för år 2019 består av ett antal
områden som tagits fram i en risk och väsentlighetsanalys. Utifrån denna har en plan
upprättats för år 2019.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 139.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Intern kontrollplan 2019.xlsx
4. Barn och utbildningsnämndens risk och väsent. Intern kontroll 2019.docx
_____
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Dnr BUN 2018/430

16

Resursfördelningsmodell

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta den reviderade resursfördelningsmodellen för fristående verksamheter.

Ärendebeskrivning
Resursfördelningsmodellen beskriver Höörs kommuns ersättning till fristående
verksamheter. Den nuvarande modellen har reviderats för att motsvara aktuella
skrivningar i skollagen och för att överensstämma med övriga kommuners
utbetalningstillfällen. I nuvarande modell anges att en extra ersättning för förskolor som
har öppet längre än 18.00 ska utbetalas, denna del har tagits bort och ersatts med en
ramtid som samtliga förskolor ska följa.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 135.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Resursfördelningmodell revidering 2018-12-12.docx
4. Resursfördelningssystem modell 160527.docx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-12-12

24 (29)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/419

17

Information om skolledningen från
2019-01-01

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 142.doc
2. Skolledning från 20190101 Tjänsteskrivelse.docx – Publiceras ej med hänvisning till
GDPR/Dataskyddslagen
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-12-12

25 (29)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/412

18

Sammanträdesdagar och tider för barnoch utbildningsnämnden och dess
arbetsutskott år 2019 inklusive tidplan

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Följande sammanträdesdagar fastställs för år 2019: 28 januari (konstituerande
sammanträde), 25 februari, 23 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september,
21 oktober, 18 november och 16 december.
Sammanträdena börjar klockan xx:xx

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.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-03 § 143.doc
2. Tjänsteskrivelse nämnden.docx
3. BUN tidplan 2019.docx
4. Tjänsteskrivelse arbetsutskottet.docx
_____
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Dnr BUN 2018/70

19

Redovisning av delegationsbeslut för
november månad 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för november 2018.

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 delegationsbeslut från sektorchefen, beslut rapporterade november 2018,
BUN 2018/65.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga delegeringsbeslut
rapporterade i november, BUN 2018/66.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga
delegeringsbeslut rapporterade i november 2018, BUN 2018/67.
Redovisning av delegationsbeslut från förskolan, beslut rapporterade januarinovember 2018, FSK 2018/01.
Redovisning av delegationsbeslut från biträdande barn- och utbildningschef, inga
delegeringsbeslut rapporterade i november 2018, BUN 2018/68.
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-12-03, §§
130-144. – Publiceras ej med hänvisning till OSL

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut barn- och utbildningschef december 2018 .docx
2. Redovisning av delegationsbeslut förskolan jan-dec 2018.docx
3. Justerat protokoll BUNAU 181203.pdf – Publiceras ej med hänvisning till OSL
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-12-12

27 (29)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/336

20

Redovisning av anmälningar för
december månad 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Redovisningen av meddelanden för december 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning
1. Statens kulturråds beslut om läsfrämjande insatser i förskolan. Höörs kommun har
beviljats 95087 kr.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-31 § 146 om investeringsramar för Sätofta
förskola och gymnastiksal, ärendet återremitteras.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-31 § 148 om flytt av de frivilliga skolformerna, de
frivilliga skolformerna överflyttas till arbetsmarknad- och kultursektorn från och med
2019-01-01.
4. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018.
Redovisningen godkänns.
5. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2017/2018.
Redovisningen godkänns.
6. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige för 2018. Ansökan beviljas delvis.
7. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2017/2018.
Redovisningen godkänns.
8. Kommunstyrelsens beslut 2018-11-13 § 229 om äskande ur kommunstyrelsens medel
till förfogande där 170 000 kr överförs till fastighetsenheten för återställande av lokaler.
9. SÖSAM protokoll från 2018-11-22. - Publiceras ej med hänvisning till
GDPR/Dataskyddslagen
10. Förvaltningsrättens dom gällande tilläggsbelopp enligt skollagen (2010:800). Publiceras ej med hänvisning till GDPR/Dataskyddslagen
11. Förvaltningsrättens dom gällande tilläggsbelopp enligt skollagen (2010:800). Publiceras ej med hänvisning till GDPR/Dataskyddslagen
12. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017.
Redovisningen godkänns.
13. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller
svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för
2018. Ansökan beviljas.
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14. Skolverkets beslut gällande statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018.
Ansökan beviljas delvis.

Beslutsunderlag
1. 2018-11-08 15 53 10.pdf
2. Kommunfullmäktige 2018-10-31 (2018-10-31 KF §146).doc
3. Kommunfullmäktige 2018-10-31 (2018-10-31 KF §148).doc
4. Beslut om redovisning.pdf
5. Beslut om redovisning.pdf
6. Beslut om ansökan.pdf
7. Beslut om redovisning om ökad jämlikhet GR 2017 2018.pdf
8. Kommunstyrelsen 2018-11-13 (2018-11-13 KS §229).doc
9. SÖSAM protokoll 20181122.pdf - Publiceras ej med hänvisning till
GDPR/Dataskyddslagen
10. Dom.pdf – Publiceras ej med hänvisning till GDPR/Dataskyddslagen
11. Dom.pdf - Publiceras ej med hänvisning till GDPR/Dataskyddslagen
12. Beslut statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2017.pdf
13. Beslut gällande statsbidrag för fortbildning av lärare i svenska 2 och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare 2018.pdf
14. Beslut om ansökan gällande statsbidrag förfortbildning för specialpedagogik 2018.pdf
_____
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Dnr BUN 2018/18

21

Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §) för 2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Redovisningen av kränkningsärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
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.

Beslutsunderlag
1. kränkningar sammanställning lå 1718 1819.xlsx.pdf - Publiceras ej med hänvisning
till OSL
_____

