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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Konferensrum Mejerigatan 4
Måndagen den 1 april 2019 kl 18:00–21:00

Kallade ledamöter

Jörgen Ekman (L), Ordförande
Susanne Andersson (M), 1:e vice ordförande
Rolf Streijffert (SD), 2:e vice ordförande
Hanna Dalhusen (M)
Henriette Avemarie (C)
Per-Olov Henriksson (S)
Sven Stark (MP)
Karolina Frick (V)
Jennie Svensson (SD)

För kännedom

Katarina Gisow (L)
Sarah Nystedt (M)
Daniel Mc Cabe (C)
Hans-Erik Johansson (KD)
Else Håkansson (S)
Johan Magnusson (MP)
Kent Jönsson (V)
Stefan Liljenberg (SD)
Åke Lundström (SD)

Övriga kallade

Anna V Svensson, Ekonom
Cecilia Palmqvist, Biträdande barn- och utbildningschef
Lisbeth Bonthron, Barn- och utbildningschef
Jeanette Schildt, Förskolechef
Daniella Christopherson, nämndsekreterare

Tänk på att andra utbildningstillfället för barn- och
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare äger rum den 1/4
klockan 17:00-18:00 i sammanträdesrum Mejeriet 4. Temat är
”Systematiskt kvalitetsarbete” samt ”Nationell
digitaliseringsstrategi för skolväsendet”.

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop

Kl. 18:00

2

Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering
Ordförande

Kl. 18.0518:10.

3

Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna
ärenden
Ordförande

Kl. 18:1018:15.

4

Ekonomisk uppföljning 2019 med delårsbokslut
Anna V Svensson Lisbeth Bonthron

Kl. 18:1518:30.

BUN 2019/105

5

Åtgärder för barn- och utbildningsnämndens budget i
balans 2020-2021
Anna V Svensson Lisbeth Bonthron

Kl. 18:3018:45.

BUN 2019/106

6

Intern resursfördelning
Lisbeth Bonthron

Kl. 18:4519:00.

BUN 2019/102

7

Succesiv omvandling av förskolan Trollskogen till
akutförskola
Lisbeth Bonthron

Kl. 19:0019:15.

BUN 2018/230

8

Uteförskola: utomhuspedagogik i förskolan
Lisbeth Bonthron och Jeanette Schildt

Kl. 19:1519:30.

BUN 2016/326

9

Ansökan om skolgång i den Skandinaviska skolan i
Spanien Ht -19 och Vt -20

Kl. 19:3019:45.

BUN 2019/86

10

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete
Cecilia Palmqvist

Kl. 19:4520:00.

BUN 2017/124

11

Måltidsverksamhet i samverkan med Eslövs kommun
Lisbeth Bonthron

Kl. 20:0020:15

BUN 2018/267

12

Framtida skolstruktur
Skolchef Lisbeth Bonthron

Kl. 20:1520:30

BUN 2018/288

13

Redovisning av anmälningar mars 2019

Kl. 20:3020:35.

BUN 2019/76

14

Anmälan om diskriminering och kränkande behandling
(Skollagen 6 kap. 10 §) för 2019

Kl. 20:4020:50.

BUN 2019/8
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Ärende/Föredragande
Biträdande barn- och utbildningschef

Tid

Dnr

FÖREDRAGNINGSLISTA

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Upprop

Ärendebeskrivning
Närvaro av ledamöter och ersättare noteras.
_____

Datum

Sida

2019-03-26
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2

Val av justerare och tidpunkt för
protokollets justering

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Hanna Dalhusen (M) utses att justera kvällens protokoll.
2. Justering av kvällens protokoll äger rum i kommunhuset, Södergatan 28, måndagen
den 8 april kl. 08:30.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Hanna Dalhusen (M).
Förslag på justeringsdag och tid är måndagen den 8 april 2019 klockan 08:30.
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 godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens godkännande av föredragningslistan för mötet.
_____
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2019-03-26

7 (18)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/105

4

Ekonomisk uppföljning 2019 med
delårsbokslut

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen avseende
februari 2019.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 4,0 mkr och
prognostiserar en budget i balans för 2019. Överskottet för perioden beror till störst del på
kostnader som finns budgeterade men som ännu ej har uppstått, däremot prognostiseras
kostnaderna uppkomma under året.
Överskottet för perioden beror även på att schablonersättningen (ersättning för
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer) från Migrationsverket har
varit högre än budgeterat. Ersättningarna från Migrationsverket är osäkra till sin storlek
och förväntas sjunka under året, men bidrar för perioden med ett överskott.
Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett överskott till följd av färre inskrivna elever än
budgeterat.
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott då man kommer att ta emot fler elever än
budgeterat.
Måltidsverksamheten prognostiserar en budget i balans för 2019.
Prognosen för Barn- och utbildningsnämnden är en budget i balans för 2019 och
ytterligare besparingsåtgärder för innevarande år är
ej nödvändiga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. BUN Månadsuppföljning 1902.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18 §11.
_____
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Dnr BUN 2019/106

5

Åtgärder för barn- och
utbildningsnämndens budget i balans
2020-2021

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2020 som uppgår till 7 082 tkr
dessutom tillkommer ett utökat uppdrag motsvarande 256 tkr för läsa-, skriva- och
räknagaranti. Beslutade besparingar motsvarar 2 956 tkr som verkställs under 2019 och
ger delårseffekt.
Effekter för kalenderår 2020 i skolan kräver beslut under våren 2019 för att kunna
verkställas vid läsårsstart i augusti 2019.
Barn- och utbildningssektorns förslag på åtgärder:
-Minskade lokalkostnader per barn/elev i skola och förskola
-Uppsägning och samordning av avtal för digitala kvalitetssystem och enkätverktyg
-Årskursblandad undervisning F-6, för mindre årskullar i skolenheter
-Minskade öppettider i omsorg på obekväm tid
Kommunfullmäktiges beslut om ramarna för barn- och utbildningsnämnden för 2021
innebär ytterligare 7 364 tkr minskning (exklusive utökat uppdrag), vilket innebär att
ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2020 för att nå effekter 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Budget i balans 2020.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18 §12
_____
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Dnr BUN 2019/102

6

Intern resursfördelning

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt sektorledning att utarbeta förslag på
internt resursfördelningssystem med differentiering per skolenhet gällande de resurser
som idag fördelas genom grundbelopp per elev.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun fördelar idag grundresurser till skolorna genom att tillämpa grundbelopp
per elev som resursfördelning internt i kommunen. Utöver det grundbelopp som
internfördelas idag ligger vissa kostnader centralt och bokförs inte på enheterna. Det
gäller exempelvis hyra, vaktmästeri, städ, resurser för digitala lärverktyg, digitala system
och modermålsundervisning.
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden har initierat att en översyn bör göras för att
överväga möjligheten att anpassa resursfördelningssystemet med differentiering per
kommunal skolenhet i syfte att ge förutsättningar för att erbjuda likvärdig kvalitet.

Beslutsunderlag
1. Uppdrag om intern resursfördelningsmodell Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18, § 13
_____
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Dnr BUN 2018/230

7

Succesiv omvandling av förskolan
Trollskogen till akutförskola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordinarie verksamhet vid Trollskogen upphör
2019-06-30.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-18 § 107 att en successiv omvandling
av förskolan Trollskogen till akutförskola ska ske från augusti 2018.
En kommun har lagstadgad skyldighet att tillhandahålla förskoleplats inom fyra månader.
Inför hösten 2019 har behovet av förskoleplatser i centrala delarna av Höör analyserats.
Förskoleplatser vid andra förskolor tas i anspråk i första hand. Alla som söker platser i
centrala delarna av Höör kommer att erbjudas plats. Behov föreligger inte av att använda
Trollskogens lokaler från hösten.
Tolv barn som idag är inskrivna vid Trollskogen börjar F-klass ht 2019. Önskemål har
inkommit gällande aktivt val av omflyttningsplats, vilka kommer att kunna tillgodoses
under försommaren 2019. Kvarvarande fyra inskrivna barn kan erbjudas plats på en
avdelning vid Skeppsklockan. Dessa vårdnadshavare erbjuds även möjlighet att söka
placering vid annan förskola.
Förslag till beslut är att ordinarie verksamhet upphör vid Trollskogen 2019-06-30 och att
Trollskogens
lokaler från ht 2019 enbart tas i anspråk för start av akutavdelning med placering i väntan
på att ordinarie platser kan erbjudas.

Beslutsunderlag
1. Ordinarie verksamhets upphörande Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18 § 107
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18, §14
_____
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Dnr BUN 2016/326

8

Uteförskola: utomhuspedagogik i
förskolan

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt sektorledningen att ta fram en plan
för uppstart av en uteförskoleavdelning kopplad till befintlig förskoleverksamhet i Sätofta
och centrala Höör med start under hösten 2019.

Ärendebeskrivning
Forskning visar att utomhuspedagogik har flera positiva effekter. Utomhuspedagogik
gynnar barns hälsa och utvecklar bland annat kunskapen om miljö och natur.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-10-31 §162 ge sektorn i uppdrag att
fortsätta undersöka hur implementeringen av uteförskola skulle kunna se ut i Höörs
kommun.
Vid nybyggnationsplanering har inrättande av uteförskoleavdelning kopplad till ordinarie
avdelningar vävts in.
Parallellt har idén väckts att starta upp en uteförskoleavdelning i Sätofta redan innan den
nya förskolan står klar. Detta förväntas kunna bidra till högre grad av flexibilitet även
under byggtiden.
Investeringsmedel för att driva en uteförskoleavdelning, bland annat för skydd vid sämre
väderförhållanden, beviljades för 2018 och begäran om överföring till 2019 kommer att
behandlas i kommunfullmäktige i samband med bokslutet för 2018.

Beslutsunderlag
1. Uppdrag om uteförskoleavdelning Sätofta.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-31 §162
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18, § 15.

_____
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Dnr BUN 2019/86

9

Ansökan om skolgång i den
Skandinaviska skolan i Spanien Ht -19
och Vt -20

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgifter
_____
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Dnr BUN 2017/124

10

Barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsarbete

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta Kvalitetsrapport 2018.

Ärendebeskrivning
Varje huvudman inom skolväsendet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Inriktningen på kvalitetsarbetet utgår från de nationella målen. Kvalitetsarbetet ska
dokumenteras. (Skollagen 4 kap. 3,5,6 §§)
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete dokumenteras årligen i en kvalitetsrapport
där utvecklingsområden och åtgärder beskrivs utifrån ett antal utvalda områden.
Inriktningen och urvalet av områden anges i den övergripande planen som gäller för
perioden 2015-2018. Skolinspektionen kommer att genomföra tillsyn av huvudmannen för
utbildningsverksamheten i Höörs kommun och de synpunkter som framkommer i
inspektionen kan utgöra underlag för att utforma en ny övergripande plan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Huvudmannens kvalitetsrapport 2018 rev mars
3. Övergripande plan för kvalitetsarbetet
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18 §17
_____
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Dnr BUN 2018/267

11

Måltidsverksamhet i samverkan med
Eslövs kommun

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden ställer sig positiv till att kommunen
tecknar samverkansavtal i linje med förslaget, ärendet överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Bakgrunden är svårigheter att rekrytera ny måltidchef/enhetschef med rätt kompetens till
måltidsverksamheten i Höör kommun. Med anledning av det kontaktade Barn- och
utbildningsnämnden i Höörs kommun Serviceförvaltningen i Eslövs kommun i juni 2018
med en förfrågan om möjligheten till samverkan av måltidsverksamheterna kring måltider
inom för-, grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg.
En styrgrupp bildades Samverkan mellan Eslövs och Höörs kommuner – Måltider för att
se på möjligheter till samverkan. Kommunerna ser möjligheter till effektivisering och
kvalitetsvinster genom samverkan. Den höga graden av komplexitet men också de
likartade uppdragen bedöms ge möjligheter för en samordning av måltidsverksamheterna
vilket bidrar till positiva effekter för båda kommunerna. En avsiktsförklaring har fastställts
mellan Eslövs och Höörs kommuner om eventuell samverkan av måltidsverksamheterna.
Dialog och intervjuer har utförts med nyckelpersoner i organisationerna. Likaså
Workshops med referensgrupp med fackliga företrädare och medarbetare.
En nulägesanalys har genomförts av måltidsverksamheternas organisation, uppdrag och
ansvarsområden vilket visar på flera likheter mellan kommunerna i deras uppdrag och
arbetssätt.
Utredningen ger rekommendationen att samverkansavtal sluts mellan Eslövs och Höörs
kommuner för samarbete endast med gemensamma spetskompetenser och inte med
ledningsfunktionerna, för att bland annat uppfylla kravet på LOU och
upphandlingsundantaget enligt Hamburgsamarbeten.
Samverkan avser ett gemensamt samarbete där båda parter bidrar för att öka kvalitén
inom måltidsverksamheterna genom att fler kompetenser arbetar tillsammans och fördelar
och specialisera sig inom olika fokusområden. Detta ger inte endast kvalitetsvinster utan
även en effektivitet inom verksamheterna som på långsikt kan vara kostnadseffektiva
genom att hålla nere kostnadsutvecklingen och minska matsvinnet.
Det bedöms utifrån utredningen att det finns ett behov av 3 årsarbetare för
måltidsutvecklartjänsterna för att kunna bidra till att höja kvalitén och effektivisera inom
måltidsverksamheterna enligt intentionen som framställts i syftet till samverkan. För att få
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en väl fungerande samverkan rekommenderas det att ledningsfunktionerna i kommunerna
har samma förutsättningar. Eslövs kommun har 4,8 årsarbetare för ledningsfunktion och
måltidsutvecklare, i Höörs kommun är det 1,5 årsarbetare för ledningsfunktion och
måltidsutvecklare. För att bibehålla ledningsresurserna utifrån den totala produktionen av
antal portioner (luncher) innebär det att Höörs kommun behöver se på möjligheten att
omdisponera ett utrymme motsvarande ca 0,5 årsarbetare för ledningsfunktionen för sin
måltidsverksamhet. Detta för att skapa en hållbar organisation och säkerställa en
långsiktig personalförsörjning för ledningsfunktionerna i samverkan mellan kommunerna.
Detta bedöms kunna ske inom budgetramen för måltidsverksamheten.

Beslutsunderlag
1. Information, rapport och förslag på samverkansavtal Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-27 (2018-08-27 BUN §129)
3. Avsiktsförklaring gällande samverkan för måltidsverksamheterna i Eslövs och Höörs
kommuner, undertecknad 2018-10-15 efter beslut i kommunstyrelsen.
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03-18, §18

_____
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Dnr BUN 2018/288

12

Framtida skolstruktur

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar tacka för informationen och lägga rapporten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Svar på frågan om hur kommunens framtida skolstruktur för grundskolan bör se ut, är
grundläggande för att kunna fatta beslut kring om- och nybyggnation av skollokaler.
Geografisk placering, elevvolymer och stadieindelning för framtida skolstruktur behöver
fastställas. Utifrån detta tog kommunstyrelsen beslut att anlita extern kompetens.
KPMG fick av kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på optimal framtida skolstruktur
för grundskolans verksamhet i Höörs kommun med hänsyn till verksamhetskvalitet,
resurshushållning, befolkningsprognoser och förutsättningar ur
lokalförsörjningsperspektiv. Uppdraget omfattar förskoleklass och grundskola.
Bakgrund
Under våren 2018 fick KPMG uppdraget att kartlägga nuvarande situation för förskola och
grundskola med fokus på organisation, ledningsstruktur och stödfunktioner, arbetssätt och
lokalisering.
I rapporten konstateras att två av kommunens grundskolor F-6 har betydligt färre än
rekommenderat minimum 200 elever per enhet. För åk 7-9 gäller minimum 300 elever där
Sätoftaskolans åk 7-9 har betydligt färre elever. Efter stöd i SOU 2015:101 samt i skriften
”Klarar den lilla skolan de stora kraven – om skolavveckling eller skolutveck-ling” (201502-16) bedömer KPMG i nämnda rapport ”…att kommunen bör överväga att lägga ner
skolenheter som är ekonomiskt ineffektiva och där risk finns för att utbildningen inte kan
erbjudas i enlighet med skollagen, till exempel vad gäller tillgången till en samlad
elevhälsa och särskilt stöd utifrån elevers behov.”
Befolkningsprognosen för Höörs kommun pekar på en volymökning i skolans årskurser F9 fram till år 2030.

Beslutsunderlag
1. Information om rapport från KPMG Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 §146
3. Rapport Förslag på skolstruktur Höör-slutver.pdf
_____
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Dnr BUN 2019/76

13

Redovisning av anmälningar mars 2019

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anmälningar till barn- och utbildningsnämnden mars 2019 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Skrivelse pedagogiska måltider och miljön i skolmatsalen
2. Uppföljning av beslut om att lämna anmälan till Malmö kommun
3. Beslut gällande Sätoftaskolan
4. Skolverkets beslut ang. statsbidrag om ansökan för läxhjälp 2019
5. Skolverkets beslut ang. statsbidrag om ansökan för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds 2019
6. Skolverkets beslut ang. statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2019
7. Skolverkets beslut ang. beslut gällande statsbidrag för rekvisition för kvalitetssäkrande
åtgärder 2019
8. Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning, Ringsjöskolan.
9. Ändring av underbiträdes avtal, enligt GDPR.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse pedagogiska måltider och miljön i skolmatsalen
2. Uppföljning av beslut om att lämna anmälan till Malmö kommun
3. Beslut gällande Sätoftaskolan
4. Skolverkets beslut ang. statsbidrag om ansökan för läxhjälp 2019
5. Skolverkets beslut ang. statsbidrag om ansökan för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds 2019
6. Skolverkets beslut ang. statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik 2019
7. Skolverkets beslut ang. beslut gällande statsbidrag för rekvisition för kvalitetssäkrande
åtgärder 2019
8. Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning, Ringsjöskolan.
9. Ändring av underbiträdes avtal, enligt GDPR.
_____
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Dnr BUN 2019/8

14

Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §) för 2019

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

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.

Beslutsunderlag
1. Kränkningsrapportering nämnd februari.xlsx
_____

