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

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-16

5 (18)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 44 Godkännande av föredragningslistan och
val av justerare
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan för mötet.
2. Susanne Andersson (M) utses att justera dagens protokoll.
3. Dagens protokoll justeras på Höörs kommunhus, Södergatan 28, måndagen den 23
september klockan 09:00.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslistan för mötet. Val av justerare till mötets
protokoll utses. I tur att justera är Susanne Andersson (M). Om någon är jävig i något
ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av justerare görs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016/326

§ 45 Uteförskoleverksamhet - Fogdaröds
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt sektorsledningen att från april 2020 starta
uteförskoleverksamhet på Fogdaröds förskola med finansiering inom nämndens befintliga
budgetramar för drift och investeringar.

Ärendebeskrivning
Planerad verksamhet
På Fogdaröd planerar vi för att alla barn födda 14-16 får ta del av utökad utevistelse
istället för att skapa en utegrupp. Vi har genom denna insats möjlighet att ta in ca 15 barn
extra på Fogdaröd men skapar också en möjlighet för många barn att få ta del av en
verksamhet som bedrivs ute. Om det öppnas en uteförskoleverksamhet på Fogdaröd kan
detta skapa möjlighet att inte öppna vår jourförskola utan erbjuda förskoleplats på befintlig
förskola med resultat att skapa en kontinuitet för barnen som då inte behöver byta
förskola.
Ekonomiska konsekvenser
Då HFAB inte är involverad i Fogdaröds förskola är det Gata-park som har ansvar för allt
arbete och de beräknar en kostnad på 223 tkr. Sedan tillkommer kostnad för tältet på ca
169 tkr.
Investeringskostnad för utrustning för måltidshanteringen uppskattas till 48 tkr.
Då i stort sett alla äldre barn på förskolan kommer att vara mycket ute är det av stor vikt
att de har en egen plats för sina ytterkläder och extra kläder och detta har vi inte i
dagsläget, då avdelningarna är planerade utifrån 20 barn/avdelning. Troligtvis får vi
avsätta ett rum till detta och den kostnad det medför är om vi behöver köpa kapphängare.
Kostnad för detta är ca 15 tkr.
För att få en bra verksamhet där alla på förskolan engagerar sig behövs också en
gemensam föreläsning och en del litteratur med fokus på utepedagogik. Detta beräknas
till 10 tkr.
Sammanlagd kostnad 465 tkr.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Personal
Förskolan har idag anställda som har intresse och kompetens för att driva
utomhusverksamhet utifrån tänkt förslag.
Personalen har getts möjlighet att anmäla sitt intresse för att skapa den tänkta
verksamheten. Möjligtvis kommer vi att få rekrytera någon utifrån, men personal med
förskollärarkompetens finns.
Facklig samverkan och riskanalys på förskoleområdesnivå har genomförts 2019-05-09 så
även barnkonsekvensanalys. Se bilaga.

Vårdnadshavarnas intresse
Alla vårdnadshavare som har barn födda 14-16 och som var inskrivna i maj har fått svara
på en enkät om intresset för utegrupp eller utökad utevistelse. Några få svarade inte och
två ville inte att deras barn skulle ingå i varken utegrupp eller få utökad utevistelse. Några
vill att deras barn skulle ingå i en utegrupp men de flesta ville ha utökad utevistelse.

Beslutsunderlag
Barnkonsekvensanalys uteförskola.docx
Riskanalys uteförskola.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-02 (2019-09-02 BUN AU §21).doc
Uteförskola Fogdaröd.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/105

§ 46 Ekonomisk uppföljning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport med
verksamhetsberättelse och investeringsredovisning.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 10,8 mkr och
prognostiserar ett överskott på 6,5 mkr 2019, vilket motsvarar 1,89 % av Barn- och
utbildningsnämndens totala budget 2019.
Schablonersättningen från Migrationsverket (ersättning för etableringsinsatser och
introduktion för nyanlända personer) prognostiseras bli 4 mkr vilket är 3 mkr högre än
budgeterat och bidrar för perioden med ett överskott på 2 mkr. Ersättningarna har varit
högre under vårterminen och förväntas fortsätta bidra till ett överskott under höstterminen.
Ersättningarna från Migrationsverket är osäkra till sin storlek och svåra att prognostisera
vilket har bidragit till den stora differensen mot budget.
För perioden finns ett överskott på 1,6 mkr avseende kostnader och intäkter för
utbildningsplatser i egen regi, fristående verksamheter samt andra kommuner. Prognosen
för året är ett överskott på 2,8 mkr. Det finns överskott i verksamhetsformerna fritidshem
och grundskola. Överskottet i fritidshemsverksamheten beror på färre inskrivna elever än
budgeterat samt fler sålda utbildningsplatser till andra kommuner. Inför budget 2020
utarbetas en förfinad metodik med högre grad av periodiseringar för att bättre kunna
spegla utfallet och för att bidra till säkrare prognoser.
I grundskolans verksamheter på enhetsnivå finns ett underskott som beror på att
kostnaderna för högstadiet prognostiseras bli 1,8 mkr högre än budgeterat. En översyn av
resursfördelningen i grundskolan kommer att ske i samband med kommande
grundbeloppsberäkningar.
Resultatet för perioden beror även på kostnader som ännu inte har uppkommit till sitt fulla
belopp såsom inköp av läromedel.
Till följd av elevökning har lokalbrist uppstått i form av undervisnings-, elevhälso- och
personallokaler. Etablering av moduler i Ringsjöskolans och Enebackeskolans område
genererar kostnader under sista kvartalet 2019 som ingår i prognosen.
Insatser för elever med skolsvårigheter inom grundskolan planeras och har delvis startats
upp under höstterminen. Det huvudsakliga målet är att förbättra lärmiljön. Insatserna
förväntas på sikt bidra till en högre måluppfyllelse gällande kunskapsresultaten.
Tjänsten som utvecklingsstrateg har varit vakant sedan mars månad vilket ger minskade
kostnader för perioden motsvarande 0,7 mkr och prognostiseras generera ett överskott på
0,8 mkr. Samverkan för bästa skola kräver processamordning och en omdisponering av
medel har skett för att tillgodose detta behov vilket motsvarar kostnader på cirka 0,3 mkr.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Måltidsverksamheten redovisar för perioden ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet beror
på vakanta tjänster som inte tillsatts under året, återhållsam vikarietillsättning samt
översyn av råvaruinköp och planering av matsedel. För året prognostiserar
måltidsverksamheten ett överskott på 1 mkr.

Beslutsunderlag
BUN Investeringsredovisning kommentar 1908.pdf
BUN Investeringsredovisning tabell.pdf
BUN verksamhetsberättelse delårsrapport rev 190913.pdf
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/182

§ 47 Samverkan för bästa skola - Muntlig
lägesrapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförande Jörgen Ekman (L) och förste viceordförande Susanne Andersson (M)
rapporterar muntligen om sitt deltagande vid möten med Skolverket gällande Samverkan
för bästa skola.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/190

§ 48 Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer ordförande Jörgen Ekmans ordförandebeslut.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har å nämndens vägnar fattat beslut om att
ställa in det sedan tidigare inplanerade dialogmötet med rektorsgruppen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-17 (2019-06-17 BUN §51).doc
Ordförandebeslut Jörgen Ekman 11 september 2019.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/275

§ 49 Svar på motion angående teckenspråk
som tillvalsämne
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar överlämna remissvar till kommunfullmäktige i
enlighet med nedanstående skrivelse.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Barn- och utbildningssektorn i uppdrag att
besvara nedanstående frågor senast den 5 november 2019:
-

Med den erfarenhet nämnden har av tillvalsämnen i åk 7-9; vad skulle krävas för
resurser i form av lärare, klassrum m.m. för att införa teckenspråk som ett
tillvalsämne?

-

Med den erfarenhet nämnden har av tillvalsämnen i åk 7-9; hur bedömer
nämnden att efterfrågan kan förväntas bli?

-

Med den erfarenhet nämnden har av tillvalsämnen i åk 7-9, vad kan införandet av
teckenspråk som tillvalsämne beräknas kosta? Kan satsningen ske inom befintlig
budget?

-

Vad är nämndens inställning till motionen?

Inledning
Barn- och utbildningsnämnden tolkar frågeställningen som att det som avses är
Teckenspråk för hörande. Något som benämns som tillval finns inte i skolförfattningarna,
frågorna har därför besvarats utifrån det som anges som språkval i skolförfattningarna.
Teckenspråk för hörande är ett språk som är möjligt att välja för elever från åk. 6 inom
ramen för språkval enligt Skolförordningen 9 kap. 5 §. Av information från studie- och
yrkesvägledare framgår att eleverna och vårdnadshavarna får information om att
teckenspråk är möjligt att välja inom ramen för språkval. Till föreliggande tjänsteskrivelse
hör en bifogad fil som utgör informationsmaterial från Skolverket. Broschyren delas ut till
eleverna och deras vårdnadshavare och frågor kring språkvalet besvaras av studie- och
yrkesvägledarna under informationsinsatser som genomförs i årskurs 5 inför elevernas
språkval, som startar i årskurs 6. Enligt studie- och yrkesvägledare har ingen efterfrågat
ytterligare information om teckenspråk för hörande.
Barn- och utbildningsnämndens inställning är att eleverna ges möjlighet att välja
teckenspråk för hörande, men att intresset inte finns. En orsak kan vara att reglerna
anger att teckenspråk för hörande inte ger så kallade meritpoäng, vilket studier i moderna
språk ger. För elever som inte vill läsa moderna språk finns alternativet att läsa mera
svenska eller engelska istället.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Rekrytering av en lärare med teckenspråk bedöms som mycket svårt, då ämnet inte ingår
i en vanligt förekommande ämneskombination för lärare. Någon särskild utrustning i
klassrumsmiljön torde inte behövas för att genomföra undervisningen, på så sätt finns de
lokalresurser som behövs för att anordna undervisningen. Om intresset skulle öka för
teckenspråk för hörande behöver troligtvis Höörs kommun genomföra undervisningen via
fjärrundervisning, mot bakgrund av att rekryteringsläget bedöms som mycket svårt.
Fjärrundervisning kan under vissa förutsättningar erbjudas i enstaka ämnen bland annat
teckenspråk. Barn- och utbildningsnämnden har inte gjort någon prisförfrågan från någon
anordnare som anordnar teckenspråk som fjärrundervisning, men som exempel kan
nämnas att utbildningsföretaget Acedemedia säljer fjärrundervisning i språk för 10
tkr/elev/läsår till sina egna verksamheter. Det tillkommer kostnader för handledaren,
uppskattningsvis ca 60 tkr (10 % tjänst). För fem elever uppgår kostnaderna således till
110 tkr. Kostnaderna ryms inte i nuläget inom barn- och utbildningsnämndens budget.
Det framgår av skolförordningen 5 kap. 7 § att en huvudman inte behöver anordna
undervisning i språk som färre än fem elever väljer. Det är naturligtvis möjligt för en
huvudman att erbjuda språkundervisning med färre elever än fem, vilket då ökar
undervisningskostnaderna per elev. Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att en
sådan generositet i så fall ska gälla för samtliga språk som erbjuds inom ramen för
språkval.
Sammanfattningsvis är nämndens inställning till motionen att förslaget redan är genomfört
då möjligheten att välja teckenspråk för hörande anges i skolförfattningarna och att
förslaget därför inte utgör någon förändring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-08-27 (2019-08-27 KSAU §172).doc
”Dags för språkval”, broschyr från Skolverket
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/296

§ 50 Konferens om funktionshindersfrågor Länsstyrelsen Skåne
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra Susanne Andersson (M) och Johan
Magnusson (MP) att representera barn- och utbildningsnämnden på konferensen om
funktionshinderfrågor i Hässleholm den 24 oktober 2019.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Skåne och Myndigheten för delaktighet organiserar en konferens för att
stödja skånska kommuners funktionshinderspolitiska arbete. Konferensen går av stapeln i
Hässleholm den 24 oktober. Barn- och utbildningsnämnden bör skicka en representant.
Yrkanden
Johan Magnusson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att uppdra Susanne
Andersson (M) att representera barn- och utbildningsnämnden vid konferensen om
funktionshinderfrågor i Hässleholm den 24 oktober, med tillägg att även Johan
Magnusson uppdras att representera barn- och utbildningsnämnden på konferensen.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag. Efter ställd proposition finner ordföranden att barnoch utbildningsnämnden även beslutat i enlighet med Johan Magnussons förslag.

Beslutsunderlag
Inbjudan 24 oktober Hässleholm (003).pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/142

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

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll.doc
2019-08-27 NKAF § 65.doc
Beslut att ärendet kan avslutas.pdf
2019-08-27 NKAF § 65.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/7

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

Ärendebeskrivning
Beslut fattade av tjänstemän med stöd av barn- och utbildningsnämndens
delegeringsordning redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/8

§ 53 Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger 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.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att redovisningen av kränkningsärenden läggs till handlingarna.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans förslag.

Beslutsunderlag
Kränkningsrapportering till septembernämnden.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Information från sektorschefen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

