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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 43 Upprop
Beslut
Nämndsordförande finner att Daniel McCabe (C) ersätter Henriette Avemarie (C), samt
konstaterar att barn- och utbildningsnämnden är beslutsför.

Ärendebeskrivning
Ordförande genomför med nämndsekreterares assistans närvarokontroll.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-17

5 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 44 Fastställande av dagordning
Beslut
Nämndsordföranden fastställer dagordningen.

Ärendebeskrivning
Eventuella ändringar i sammanträdes ärendelista beslutas om.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 45 Val av justerare och tidpunkt för justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Karolina Frick (V) att justera mötets
protokoll. Justering sker i kommunhuset på Södergatan 28 i Höör den 20 juni 2019.

Ärendebeskrivning
Nämnden utser justerare och beslutar om tid för justering. På tur enligt justeringslistan
står Karolina Frick (V).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/204

§ 46 Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron informerar muntligen om aktuella ämnen inom
barn- och utbildningssektorn:
- Terminens skolavslutningar är avklarade.
- Lagändringar träder i kraft 1 juli 2019. Läroplaner för framför allt förskolan, men även
skolan, har reviderats.
- Eslövs kommun har skrivit under avtalet om samverkan gällande kostverksamheten.
- Fyra beslut från Skolinspektionen har inkommit till kommunen. Efter fyra tillsynsbesök
har Skolinspektionen kritik i endast ett av besluten. Kritiken gällde uppföljning av
förskoleklassens måluppfyllelse.
- Lärarbrist råder i landet och även Höörs kommun kommer framöver att ha svårigheter
att rekrytera behörig personal.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/184

§ 47 Fyllnadsval till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar bordlägga ärendet till nästkommande
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Sven Stark (MP) har avsagt sig sin post som ersättare i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden bör tillsätta en ny nämndsledamot på
posten.

Överläggning
Efter förslag av Jörgen Ekman (L) ajournerar ordföranden mötet klockan 18:41. Mötet
återupptas 18:45.
Yrkanden
Per-Olov Henriksson (S) yrkar som första yrkande att barn- och utbildningsnämnden
väljer Catharina Olsson (S) till ersättande ledamot i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
Johan Magnusson (MP) yrkar att barn- och utbildningsnämnden väljer Johan Magnusson
(MP) till ersättande ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Per-Olov Henriksson (S) yrkar som andra yrkande att barn- och utbildningsnämnden
beslutar bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Per-Olov Henrikssons (S) andra yrkande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/131

§ 48 Ansökan om tillstånd att starta fristående
förskola, Vitsippan (Naturmontessori väst
AB)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljar godkännande för förskoleverksamhet för
Naturmontessori väst AB med organisationsnummer 556678-9417.
Godkännandet avser förskola för maximalt 55 barn. Godkännandet är giltigt i två år från
beslutsdatum.

Ärendebeskrivning
Naturmontessori Väst AB har ansökt om godkännande som huvudman för fristående
förskola belägen i Höörs kommun. Sökanden har inlett ett samarbete med företrädaren för
Förskolan Vitsippa, som ansökte om och fick godkännande för sin förskoleverksamhet. Av
ansökan framgår att verksamhetens utformning i allt väsentligt utgår från Vitsippas
ansökan. Förskolan ska förläggas till lokaler i gamla Orupssjukhuset. Naturmontessori
Väst AB bedriver för närvarande förskoleverksamheter i Uddevalla, Ale, Lilla Edet,
Kungälv och Färgelanda kommuner. Naturmontessori Väst AB registrerades 2005 och
bedriver barnomsorg baserad på Maria Montessoris pedagogik med natur- och
kulturinriktning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ströms Slott AB (org.nr. 5567980676).
Den ekonomiska sammanställningen av bolaget visar att det inte finns skulder eller
betalningsanmärkningar. Bolaget är registrerat för F-skatt.
I underlaget för Naturmontessori Väst AB presenteras en kassalikviditet på 300%, vilket
innebär att Naturmontessori Väst AB har en fullgod betalningsförmåga. Det presenteras
även en soliditet på 64,6% vilket är ett bra mått på verksamhetens långsiktiga
betalningsförmåga. Naturmontessori Väst AB har en skuldsättningsgrad på 0,5.
Skuldsättningsgraden används som en värdering av verksamhetens ekonomiska
ställning. En skuldsättningsgrad på 0,5 innebär att skulderna är 0,5 gånger det egna
kapitalet.
I årsredovisningen för Naturmontessori Väst AB avseende år 2017 lämnas en ren
revisionsberättelse.
En ägar- och ledningsprövning är genomförd. Prövningen visar att styrelseledamöterna
inte förekommer i brottsregistret. En granskning av styrelseledamöternas enskilda
ekonomi visar att det inte finns betalningsanmärkningar eller obetalda skulder. Av
uppgifter från Hörby kommun, som genomfört tillsyn av förskoleverksamheten som
bolaget driver i den kommunen, framgår att det vid tillsyn i januari 2019 identifierades
flera utvecklingsområden, men att det vid en uppföljning i maj 2019 konstaterades att
bristerna var avhjälpta och att verksamheten bedrivs utifrån författningarnas krav.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillsynsbeslut och underlag är begärda från Ale kommun och Kungälvs kommun. Inget
annat har framkommit som visar att de i styrelsen ingående medlemmarna inte är
lämpliga att bedriva förskoleverksamhet. En skolchef är utsedd som inte ingår i styrelsen
och inte är förskolechef. Den utsedda förskolechefen har lämnat in registerutdrag utan
noteringar.
Huvudmannen ska redogöra för sin kompetens inom området arbetsmiljö, arbetsrätt och
kunskaper om de författningar som reglerar förskola, en sådan redovisning har begärts till
den 10 juni 2019. Eftersom huvudmannen bedriver verksamhet i andra kommuner finns
förutsättningar för att kompetensen är säkerställd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/125

§ 49 Remissvar detaljplan Höör 53:1 (Förskola
Björkgatan)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar detaljplanen utan erinran, men uppmärksammar att
markens lämplighet med avseende på markföroreningar bör utredas vid kommande
arbete med detaljplan för Höör 53:1, så att utredning och planläggning sker korrekt innan
detaljplanen antas.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadssektorn presenterar samrådshandling med detaljplan för Förskola
Björkgatan. Planen beskriver förutsättningarna för att uppföra en förskolebyggnad med
sex-åtta avdelningar. Planarbetet utförs på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och
tar upp frågor om bebyggelse, trafik, miljö och övrig infrastruktur.
Yrkanden
Daniel McCabe (C) och Susanne Andersson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
bifaller barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslag till beslut, med följande
tillägg:
Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar att markens lämplighet med avseende på
markföroreningar bör utredas vid kommande arbete med detaljplanen för Höör 53:1, så att
utredning och planläggning sker korrekt innan detaljplanen antas.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutat i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutat i enlighet med Daniel
McCabes tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Infoblad_Hasthagen.pdf
Planbeskrivning_samrad_Hasthagen.pdf
Plankarta_Höör 53-1.pdf
GK_Höör53_1_A3_1_1000.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/185

§ 50 Remissvar detaljplan, Höör väster
(Maglehill)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar detaljplanen utan erinran, men uppmärksammar att
markens lämplighet med avseende på markföroreningar bör utredas vid kommande
arbete med detaljplan för Höör väster, så att utredning och planläggning sker korrekt
innan detaljplanen antas. Barn- och utbildningsnämnden uttrycker dessutom som sin
önskan att planen och byggprocessen prioriteras i kommunens plan- och
projekteringsarbete.

Ärendebeskrivning
Höörs samhällsbyggnadssektor presenterar en planbeskrivning med detaljplan Höör
Väster för området Maglehill med planerad förskola, skola, idrottshall och bostäder m.m.
Området planeras ha ett särskilt boende, förskola med 8-9 avdelningar, skola för ca 500
elever samt idrottshall med skolidrottsplats. Planförslaget innehåller också mark för
bostäder, gator och naturmark för rekreation och dagvattenfördröjning.
Planen går igenom förutsättningarna för att genomföra en byggnation av olika
verksamheter och menar att utbyggnaden uppfyller flera av de mål som kommunen
arbetar efter, tydligast lever det upp till målet God livsmiljö och boende för alla.
Samråd av detaljplanen pågår 21 maj-11 juni och BUN ges möjlighet att avge yttrande vid
sitt junimöte.
Yrkanden
Daniel McCabe (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag, med följande tillägg:
Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar att markens lämplighet med avseende på
markföroreningar bör utredas vid kommande arbete med detaljplanen för Höör väster, så
att utredning och planläggning sker korrekt innan detaljplanen antas.
Beslutsordning
Ordföranden finner efter ställd proposition att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner efter ställd proposition att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Daniel McCabes tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Underrättelse_Samråd Stadsdelsprogram och detaljplan Maglehill etapp1.pdf
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-17

13 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/190

§ 51 Dialogträff med rektorsgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anordna ett möte med rektorsgruppen 15:30 till
17:30 den 16 september 2019, samt att preliminärt reservera 15:30 till 17:30 den 18
november 2019 för ytterligare ett dialogmöte.

Ärendebeskrivning
Som ett led i barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete har det under föregående
mandatperiod hållits så kallade dialogträffar. Dialogträff innebär att politiker och rektorer
för förskolor och skolor träffas och diskuterar aktuella utvecklingsområden för att
nämnden ska få ta del av utförlig information och få del av konkreta exempel från skolan
och förskolan. Nämndens ledamöter får därmed grundliga underlag för kommande beslut.
Mot bakgrund av att Skolinspektionen under läsåret identifierat värdegrundsarbete och
trygghet och studiero som ett utvecklingsområde på flera av Höörs skolor är dessa frågor
aktuella som tema för en dialogträff.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/5

§ 52 Fyllnadsval av kontaktpolitiker till
Rektorsområde ett - Enebackeskolan och
Tjörnarps skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utöka antalet kontaktpolitiker till tre för
Rektorsområde ett, samt att utse Stefan Liljenberg (SD) och Lena Hyltén-Cavallius (MP)
till kontaktpolitiker för Rektorsområde ett.

Ärendebeskrivning
Då en ledamot i barn- och utbildningsnämnden lämnat sitt uppdrag står Enebackeskolan
och Tjörnarps skola med endast en förordnad kontaktpolitiker. Nämnden bör utse en ny
kontaktpolitiker.
Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) yrkar som första yrkande att barn- och utbildningsnämnden beslutar
utse Stefan Liljenberg (SD) till förordnad kontaktpolitiker till Rektorsområde ett.
Johan Magnusson (MP) yrkar som första yrkande att barn- och utbildningsnämnden
beslutar utse Lena Hyltén-Cavallius (MP) till förordnad kontaktpolitiker till Rektorsområde
ett.
Jörgen Ekman (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar utöka antalet
kontaktpolitiker för Rektorsområde ett till tre, samt att utse Stefan Liljenberg (SD) och
Lena Hyltén-Cavallius (MP) till kontaktpolitiker för Rektorsområde ett. Rolf Streijffert (SD)
yrkar som sitt andra yrkande att barn- och utbildningsnämnden beslutar utöka antalet
kontaktpolitiker för Rektorsområde ett till tre, samt att utse Stefan Liljenberg (SD) och
Lena Hyltén-Cavallius (MP) till kontaktpolitiker för Rektorsområde ett. Johan Magnusson
(MP) yrkar som sitt andra yrkande att barn- och utbildningsnämnden beslutar utöka
antalet kontaktpolitiker för Rektorsområde ett till tre, samt att utse Stefan Liljenberg (SD)
och Lena Hyltén-Cavallius (MP) till kontaktpolitiker för Rektorsområde ett.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/105

§ 53 Ekonomisk uppföljning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 7 mkr och prognostiserar
en budget i balans för 2019.
Intäkterna för barn och utbildningsnämnen prognostiseras bli högre än budgeterat. Den
största anledningen till att intäkterna antas bli högre är att schablonersättningen från
Migrationsverket (ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända
personer) kommer att vara högre än budgeterat. Ersättningarna från Migrationsverket är
osäkra till sin storlek och förväntas sjunka under året, men bidrar för perioden med ett
överskott. Även barnomsorgsavgiftskontrollen har genererat ett överskott.
Grundsärskolan prognostiserar ett underskott då man kommer att ta emot fler elever än
budgeterat. Stödinsatser i form av elevassistenter på fritidshem för grundsärskoleelever
bidrar till en högre kostnad för särskilt stöd än budgeterat.
Rektor för Sätoftaskolan prognostiserar ett underskott. Det prognostiserade underskottet
finns i grundskolan och beror på att det sammantaget finns för få elever i varje klass på
högstadiet i förhållande till budget.
Till höstterminen 2019 har läroplanen avseende idrott förändrats för mellan- och
högstadiet. Detta innebär fördyrande kostnader som inte togs hänsyn till i
budgetprocessen då det inte fanns tydliga uppgifter om vad timplaneförändringen skulle
innebära. Effektiviseringar och omorganiseringar pågår ute i verksamheterna för att kunna
hantera den ökade kostnaden inom den tilldelade ramen.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans förslag.

Beslutsunderlag
BUN Månadsuppföljning 1905.pdf
_____

Justerande
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Dnr BUN 2019/182

§ 54 Skolverkets initiativ Samverkan för bästa
skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar delegera till barn- och utbildningsnämndens
ordförande att teckna avtal med Skolverket inom utvecklingsprojektet ”Samverkan för
bästa skola”, etapp ett, som förbinder Höörs kommun att i samverkan med Skolverket
genomföra nulägesanalys gällande grundskolans verksamhet vid tre skolor under
höstterminen 2019, delfinansierat genom riktade statsbidrag, i syfte att identifiera
utvecklingsinsatser som kan erbjudas genom samverkan med Skolverket under en
treårsperiod.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att successivt under hösten 2019 och
inför de kommande budgetåren beakta och vid behov omfördela resurser för ett
framgångsrikt utvecklingsarbete genom deltagande i projektet ”Samverkan för bästa
skola” i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan
skolorna som Höörs kommun är huvudman för, förutsatt att barn- och
utbildningsnämndens ordförande å nämndens vägnar tecknar avtal med Skolverket inom
utvecklingsprojektet ”Samverkan för bästa skola”.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Skolverket beslutade 2019-05-09 inom ramen för regeringsuppdraget och
tilläggsuppdraget om samverkan för bästa skola lämna erbjudande till Höörs kommun att
teckna avtal kring deltagande i ”Samverkan för bästa skola”. Syftet är att i samverkan
med huvudmannen genomföra insatser för att höja kunskapsresultaten och öka
likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolverket prioriterar skolor som bedöms ha
särskilt svåra förutsättningar. De insatser som ska genomföras kommer att beslutas för
varje skola och huvudmannen. Formerna för genomförandet och tydliggörande av
Skolverkets respektive huvudmannens ansvar kommer att regleras i separata
överenskommelser. Första överenskommelsen avser genomförande av kartläggningar för
varje skola av nuläget med analys av vilka utvecklingsinsatser det föreligger behov av.
Erbjudandet gäller grundskolorna Tjörnarps skola, Sätoftaskolan och Ringsjöskolan.
Ekonomiska förutsättningar
Skolverket bistår med utsedda processledare som besöker skolorna och följer skolornas
lokala arbete med kartläggningen samt analys av insatsbehov.
Skolverket erbjuder kostnadsfritt deltagande vid ett konferenstillfälle under hösten för en
grupp av huvudmannen utsedda representanter.
Rektorer vid deltagande skolor måste ges förutsättningar att kunna genomföra det
lagstadgade uppdraget som pedagogiska ledare, prioritera insatserna i ”Samverkan för
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bästa skola” och organisera skolan utifrån det.
Lärarnas arbetstid för utveckling måste prioriteras för deltagandet inom ordinarie
årsarbetstidsramar.
Lärare med uppdrag som förstelärare, arbetslagsledare eller motsvarande ska prioritera
uppdragen för att bidra till att deltagande i ”Samverkan för bästa skola” får optimal verkan.
Barn- och utbildningsnämnden behöver under hösten 2019 och inför de kommande
budgetåren omfördela resurser för ett framgångsrikt utvecklingsarbete genom deltagande
i projektet ”Samverkan för bästa skola” i syfte att höja kunskapsresultaten och öka
likvärdigheten inom och mellan skolorna med Höör kommun som huvudman.
Yrkanden
Johan Magnusson (MP) och Daniel McCabe (C) yrkar som första yrkande att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Susanne
Andersson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Rolf Streijffert (SD), Per-Olov Henriksson (S) och Hanna Dalhusen (M) yrkar att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar delegera till barn- och utbildningsnämndens
ordförande att teckna avtal med Skolverket inom utvecklingsprojektet ”Samverkan för
bästa skola”, etapp ett, som förbinder Höörs kommun att i samverkan med Skolverket
genomföra nulägesanalys gällande grundskolans verksamhet vid tre skolor under
höstterminen 2019, delfinansierat genom riktade statsbidrag, i syfte att identifiera
utvecklingsinsatser som kan erbjudas genom samverkan med Skolverket under en
treårsperiod. Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att successivt under
hösten 2019 och inför de kommande budgetåren beakta och vid behov omfördela
resurser för ett framgångsrikt utvecklingsarbete genom deltagande i projektet ”Samverkan
för bästa skola” i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och
mellan skolorna som Höörs kommun är huvudman för, förutsatt att barn- och
utbildningsnämndens ordförande å nämndens vägnar tecknar avtal med Skolverket inom
utvecklingsprojektet ”Samverkan för bästa skola”.
Johan Magnusson (MP) och Daniel McCabe (C) yrkar som andra yrkande att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar delegera till barn- och utbildningsnämndens
ordförande att teckna avtal med Skolverket inom utvecklingsprojektet ”Samverkan för
bästa skola”, etapp ett, som förbinder Höörs kommun att i samverkan med Skolverket
genomföra nulägesanalys gällande grundskolans verksamhet vid tre skolor under
höstterminen 2019, delfinansierat genom riktade statsbidrag, i syfte att identifiera
utvecklingsinsatser som kan erbjudas genom samverkan med Skolverket under en
treårsperiod. Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att successivt under
hösten 2019 och inför de kommande budgetåren beakta och vid behov omfördela
resurser för ett framgångsrikt utvecklingsarbete genom deltagande i projektet ”Samverkan
för bästa skola” i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och
mellan skolorna som Höörs kommun är huvudman för, förutsatt att barn- och
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utbildningsnämndens ordförande å nämndens vägnar tecknar avtal med Skolverket inom
utvecklingsprojektet ”Samverkan för bästa skola”.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Rolf Streijfferts, Hanna Dalhusens och Per-Olov Henrikssons yrkande, samt
enligt Johan Magnussons och Daniel McCabes andra yrkande.

Beslutsunderlag
Beslut om att erbjuda samverkan med huvudmän inom ramen för Samverkan för bästa
skola, Skolverket 2019-05-09, Dnr 2019/182
Huvudmän, skolenheter och förskolenheter som Skolverket har beslutat att samverkan
med inom ramen för Samverkan för bästa skola, Skolverket 2019-05-09, Dnr 2019/182
Urval av skolenheter inom uppdraget om Samverkan för bästa skola våren 2019,
Skolverket 2019-05-09, Dnr 2019/182
Presentation/bilder från möte med Skolverket, 2019-06-05, Dnr BUN 2019/182
_____
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Dnr BUN 2016/363

§ 55 Lokalfrågor Ringsjöskolan/Enebacken
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 hänskjuta till kommunstyrelsen att tillgodose de kommande årens successivt ökade
lokalbehov för grundskolan i centrala Höör, med moduler i anslutning till Ringsjöskolan
och Enebackeskolan
2 uppdra åt förvaltningen att som ett första steg vidta åtgärder för utökad yta med ca 250
kvm för Ringsjöskolan/Enebackeskolan från läsåret 2019 fram tills nybyggnation som
planeras vid Maglehill kan tas i bruk.
3 uppdra åt förvaltningen att göra en bedömning av och redovisa behoven av årligen
tillkommande moduler utifrån befolkningsprognosen, från 2020/2021 fram tills
nybyggnation som planeras vid Maglehill kan tas i bruk.

Ärendebeskrivning
Nuläge
Inom Ringsjöområdet finns idag 1085 elever i åk F-9. De är inrymda i fastigheten
Ringsjöskolan inklusive moduler, med 685 elever från åk 4-6 och åk 7-9 och fastigheten
Enebackeskolan, med 400 elever åk F-3. Av dessa elever är 500 elever inskrivna i
fritidshemmen med verksamhet från kl 06.00 - 18.00 alla vardagar året runt.
Dagens skollokaler på Ringsjöskoleområdet inklusive Enebackeskolans lokaler är redan
idag fullbelagda, inklusive förhyrda modullokaler med 6 klassrum. Det är inte möjligt att
ombesörja utbildning, skolmåltider och fritidshemsverksamhet för prognostiserad ökning
från 2018 med ytterligare ca 300 elever i befintliga lokaler, vilket framgår av såväl
KPMG:s utredning om framtida skolstruktur som av de underlag som finns i ärendet BUN
2018/215 och BUN 2017/56.
Inför läsåret 2019/2020 uppstår en lokalbrist med behov av moduler placerade vid
Ringsjöskolan/Enebackeskolan. Inventering av alternativa lokaler i närheten har gjorts (t
ex Älvkullen, badhuset, biblioteket, musikskolan, Trollskogen) men är inte tillgängliga i
tillräcklig omfattning, är på för långt avstånd från resterande verksamhet eller uppfyller
inte kraven på ventilation, tillgänglighet och bedöms ha brister gällande personalens
arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden har under förra mandatperioden fattat beslut kring
förändrade upptagningsområden och möjligheten till ytterligare justeringar bedöms ha
uttömts inom ramen för gällande lagstiftning om närhetsprincipen.
Ekonomiska konsekvenser
Förändrad användning inom kommunens fastigheter möjliggör omförhandling av
hyresavtal gällande moduler. En tillkommande kostnad för montering och anläggning av
moduler motsvarande ca 250 kvm vid Ringsjöskolan/Enebackeskolan i en första etapp
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under 2019 uppgår till 80 tkr per år i fem år. Hyra för motsvarande yta finns budgeterad
för 2019 inom Barn- och utbildningsnämndens ramar.
Kommande behov
En ökning med 103 elever åk F-6 sker successivt fram till läsåret 2020/2021 enligt
befolkningsprognosen, vilket motsvarar 4 klasser.
Tillkommande elevökning i högstadiet prognostiseras successivt bli 138 elever år 2023
vilket motsvarar ytterligare 6 klasser.
Enebackens mellanstadium med 11 klasser är idag förlagt till Ringsjöskolan med 6
klassrum och fritidshem, samt de tillfälliga modulerna med 6 klassrum som tillkom vid
flyktingtillströmningen och är förhyrda till sommaren 2021. Behov av motsvarande
modulvolym föreligger fram tills nybyggnationen som planeras vid Maglehill kan tas i bruk.
Enebackeskolans lokalers (Linden + Boken) maximala beläggning är 380 elever, fördelat
på fyra paralleller med i genomsnitt 24 elever i varje klass, totalt maximalt 16 klasser samt
fritidshem.
Tillfälliga skollokaler kommer att behövas för undervisning, för elever i behov av särskilt
stöd och fritidshemsverksamhet. Sannolikt uppkommer även behov av specialsalar
för praktiskt-estetiska ämnen.

Beslutsunderlag
KPMG:s utredning om framtida skolstruktur, 2019-03-22, Dnr BUN 2018/288
Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030, KAAB Prognos AB, 2019-02-25, Dnr
BUN 2019/187
Begäran om projektstart för byggnation av grundskola åk F - 6, Maglehill, 2019-05-21,
BUN 2018/215
Maglehill: Nybyggnation grundskola med sporthall F-6 i västra/centrala Höör, 2017-02-02,
BUN 2017/56.
_____
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Dnr BUN 2019/142

§ 56 Anmälningsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärenden av visst intresse eller viss vikt anmäls till nämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc
Beslut Fh HM Oh Höörs kommun.pdf
Beslut Fs HM Oh Höörs kommun.pdf
Beslut GrS HM Oh Höörs kommun.pdf
Beslut Gr HM Oh Höörs kommun.pdf
Plan för handling- reviderad 2019-05-21.pdf
Kommunfullmäktige 2019-05-28 (2019-05-28 KF §65).doc
_____
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Dnr BUN 2019/7

§ 57 Redovisning av delegerade beslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av delegeringsbeslut till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Beslut som fattats med stöd av delegeringsordning redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut från barn- och utbildningschef för juni.docx
_____
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Dnr BUN 2019/8

§ 58 Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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
DOC190617.pdf
_____
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