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§ 43 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför närvarokontroll. Barn- och utbildningsnämndens
ordförande konstaterar att nämnden är beslutsförig.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 44 Godkännande av föredragningslistan och
val av justerare
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan för mötet.
2. Jennie Svensson (SD) utses att justera dagens protokoll.
3. Dagens protokoll justeras på Höörs kommunhus, Södergatan 28, tisdagen den 3
september 16:15.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslistan för mötet. Val av justerare till mötets
protokoll utses. I tur att justera är Jennie Svensson (SD). Om någon är jävig i något
ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av justerare görs.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att nämnden beslutar enligt följande:
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan för mötet.
2. Jennie Svensson (SD) utses att justera dagens protokoll.
3. Dagens protokoll justeras på Höörs kommunhus, Södergatan 28, tisdagen den 3
september 16:15.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/119

§ 45 Giftfri förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta den reviderade versionen 2019-04-26 av
policydokumentet Giftfri förskola.

Ärendebeskrivning
Handlingsplanen Giftfria förskolor har tagits fram för att miljögifterna i Höörs kommuns
förskolor ska minska. Miljögifterna i vår vardag och främst i barnens miljö har
uppmärksammats. Handlingsplanen utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö. Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet arbetar med frågorna på en nationell
nivå. Föreliggande reviderad version innefattar, förutom förskolerektorernas redovisning
av uppföljningar, en bilaga från tekniska sektorn om hur de hanterar utemiljön i
kommunens förskolor utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Beslutsunderlag
Handlingsplan för giftfria förskolor rev190426.docx
revidering aug19.docx
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12 (2019-08-12 BUN AU §29).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/219

§ 46 Ansökan om bidrag för studier utomlands
Personuppgifter om enskilda publiceras ej.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/246

§ 47 Resursfördelningsmodell Grundbelopp Justering inför 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutat att omfördela det interna grundbeloppet enligt
följande:
- Den andel av tillskottet från Kommunfullmäktige (3,49 mkr) som tillfaller Höörs kommuns
kommunala skolor ska fördelas till Tjörnarps och Gudmuntorps skolor, enligt samma
principer som under 2019, utifrån elevantal,
- Resursförstärkning görs till högstadiet genom att budgetmedel omfördelas inom Barnoch utbildningsnämndens budgetram. Internt görs därefter en fördelning utifrån
fyllnadsgrad i klassorganisationen vid kommunens skolor med åk 7-9 för att skapa
likvärdighet och höja studieresultaten,
- Särskilda undervisningsgrupper behövs i ökad omfattning för att bättre möta elever i
behov av särskilt stöd och därigenom skapa förutsättningar för höjda studieresultat. En
central budgetpost skapas för att möjliggöra en successiv satsning under 3-5 år.
Budgetmedel omfördelas inom Barn- och utbildningsnämndens budgetramar motsvarande
1,5 mkr/särskild undervisningsgrupp. Behovet bedöms vara ytterligare cirka fem särskilda
undervisningsgrupper,
- Justerad kostnadsfördelning av mathantering inom förskolans verksamhetsområde för
att säkerställa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna.
Reservation mot beslutet
Per-Olov Henriksson (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt sektorledning att utarbeta förslag
på internt resursfördelningssystem med differentiering 2019-04-01, Dnr BUN2019-102
§34, i syfte att skapa ökad likvärdighet. I samband med utredningen har fem andra
kommuner (Eslöv, Hässleholm, Vellinge, Kristianstad och Simrishamn) kontaktats för att
möjliggöra jämförelser mot hur Höörs kommun fördelar sitt interna grundbelopp.
Utredningen har visat på att samtliga kommuner har olika rutiner vid fördelning av internt
grundbelopp. Eslövs kommun tillämpar grundbelopp på samma grunder till samtliga
kommunala skolor i Eslövs kommun, men har istället valt att använda statsbidraget
Likvärdig skola för att skapa en likvärdighet där det behövs. Övriga kommuner har någon
typ av intern omfördelning av grundbeloppet för att finansiera mindre enheter och därmed
säkerställa en likvärdighet för barn och elever. Under uppföljningsmöten med rektorer och
förskolechefer har förbättringsförslag, synpunkter och förutsättningar identifierats.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-01 (2019-04-01 BUN §34).doc
Ram grundbelopp internt externt med mera.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12 (2019-08-12 BUN AU §22).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/182

§ 48 Samverkan för bästa skola - politiska
deltagare vid uppstartskonferens 28 och
29 augusti
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförande samt förste vice ordförande deltar
vid Skolverkets konferens, Samverkan för bästa skola, 2019-08-28—29.

Ärendebeskrivning
I syfte att öka likvärdigheten och höja elevers resultat har avtal har tecknats med
Skolverket att delta i projektet Samverkan för bästa skola, där första delen avser
kartläggning av utvecklingsområden. Bidrag utgår med 100 tkr för projektet under läsåret
2019/2020. Skolverket anordnar en upptaktskonferens där
skolhuvudmannarepresentanter tillsammans med representanter för tjänstemän på
skolenheter liksom övergripande nivå bereds möjlighet att delta. Antalet platser är
begränsade till 11 personer, bidrag utgår med totalt 52,5 tkr till kostnaderna för
deltagande, resor och logi. Barn- och utbildningsnämnden föreslås delta med två
representanter, nio platser fördelas mellan skolorna och sektorledningen. Som
representanter för nämnden föreslås ordförande samt förste vice ordförande delta.

Beslutsunderlag
Beslut 20190617.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Överenskommelse 190620.pdf
Signerat delegationsbeslut avseende samverkan för bästa skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-17 (2019-06-17 BUN §54).doc
Upptaktskonferens Tjänsteskrivelse.docx
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12 (2019-08-12 BUN AU §23).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/58

§ 49 Ändring i regelverk för förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta den reviderade versionen av Regler för plats
i förskola och fritidshem.

Ärendebeskrivning
De kommunala reglerna för plats och avgifter i förskola och fritidshem har reviderats
språkligt för att motsvara de skolformer som med gällande lagstiftning avses. Vissa
justeringar för att reglerna ska överensstämma med aktuella nationella regler har också
gjorts.

Beslutsunderlag
Regler för den kommunala barnomsorgen och fritidshemmen 170603.docx
Regler för förskola och fritidshem i kommunal regi rev. 190602.docx
Tjänsteskrivelse.docx
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12 (2019-08-12 BUN AU §26).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/247

§ 50 Samverkan kring modersmålsenheten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner ledningssamverkan med sektorn Kultur, arbete
och folkhälsa, kring modersmålsverksamheten från läsåret 2019/2020. Budgeten för
verksamheten ska bibehållas inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Förändrade volymer och behov gällande integrationsområdet inom sektorn Kultur, arbete
och folkhälsa möjliggör en samordning av ledartjänst för modersmålsenheten, 50%, inom
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med befintligt innehåll för den aktuella
ledartjänsten inom sektorn Kultur, arbete och folkhälsa. Lösningen föreslås gemensamt
av de berörda sektorcheferna och bidrar till en effektiv ledningsorganisation för
kommunen.

Beslutsunderlag
Ledningsorganisation Modersmålsverksamheten Tjänsteskrivelse.docx
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-12 (2019-08-12 BUN AU §27).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-08-26

13 (17)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/184

§ 51 Fyllnadsval till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Johan Magnusson (MP) till ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.

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.
Yrkanden
Lena Hyltén-Cavallius (MP) och Per-Olov Henriksson (S) yrkar att barn- och
utbildningsnämnden utser Johan Magnusson (MP) till ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Lena Hyltén-Cavallius och Per-Olov Henrikssons förslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/142

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

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

Beslutsunderlag
Beslut 20190617.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Överenskommelse 190620.pdf
2019-06-27 SN § 80.doc
PLAN FÖR HANDLING reviderad 2019.docx
Beslut mindre barngrupper.pdf
Beslut om redovisning.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/7

§ 53 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 för augusti.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/8

§ 54 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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 55 Information från sektorchefen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef informerar muntligen om aktuella teman i verksamheten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

