PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-04

1 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Mejerigatan 4, Höör
Måndagen den 4 maj 2020 kl 18:00-21:17

Beslutande

Jörgen Ekman (L), ordförande
Susanne Andersson (M), 1:e vice ordförande
Hanna Dalhusen (M)
Johan Magnusson (MP)
Christel Lindqvist (V)
Katarina Gisow (L)
Stefan Liljenberg (SD)
Åke Lundström (SD), under §§ 35-49
Catharina Löv (S)

Utses att justera

Stefan Liljenberg (SD)

Justeringens plats och tid

2020-05-11

Paragrafer 35–50

Sekreterare

Christina Persson
Ordförande

Jörgen Ekman (L)
Justerande

Stefan Liljenberg (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-04

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-11

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-04

2 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Övriga

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef, barn- och
utbildningssektor
Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef, barn- och
utbildningssektor
Christina Persson, nämndsekreterare, kanslienheten
Magnus Gejdner, fackligt förtroendevald Lärarnas Riksförbund,
under §§ 35-49

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-04

3 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 35

Upprop.............................................................................................................................. 4

§ 36

Anmälan av jäv.................................................................................................................. 5

§ 37

Fastställande av föredragningslistan................................................................................. 6

§ 38

Val av justerare och tidpunkt för justering.......................................................................... 7

§ 39

Ekonomisk uppföljning tom mars....................................................................................... 8

§ 40

Relativa närhetsprincipen- Informationsärende................................................................ 10

§ 41

Ansökan om utökning av förskoleplatser - Naturmontessori Väst AB (Vitsippan)............. 13

§ 42

Fyllnadsval kontaktpolitiker för rektorsområde 2 och nya förskoleområde 2.................... 16

§ 43

Val av ny representant till arbetsgrupp för biblioteksplan................................................. 17

§ 44

Val av ny representant i kommunens pensionärsråd........................................................ 18

§ 45

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt, 24 kap. 23§, skollagen (2010:800)
Polen............................................................................................................................... 19

§ 46

Anmälningsärenden......................................................................................................... 20

§ 47

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering...................................................... 21

§ 48

Dialogmöte om kvalitetsrapport 2019............................................................................... 22

§ 49

Muntlig information från sektorschefen............................................................................ 23

§ 50

Anmälan om diskriminering och kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 §).............. 24

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-04

4 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 35 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför närvarokontroll. Samtliga beslutande ledamöter är
närvarande utom Daniel McCabe (C), Rolf Streijffert (SD), Jennie Svensson (SD). Platsen
efter entledigad ledamot Per-Olof Henriksson (S) fortsatt vakant.
Katarina Gisow (L) ersätter Daniel McCabe (C), Stefan Liljenberg (SD) ersätter Rolf
Streijffert (SD), Åke Lundström (SD) ersätter Jennie Svensson (SD) och Catharina Löv
(S) ersätter entledigad ledamot Per-Olof Henriksson (S). Barn- och
utbildningsnämndens ordförande konstaterar att nämnden är beslutsförig.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Åke Lundström (SD) anmäler jäv på § 50.
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725).
6 kap 28§ En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 37 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdets föredragningslista.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 38 Val av justerare och tidpunkt för justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar enligt följande:
1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på Höörs kommunhus, Södergatan 28, måndagen den 11
maj klockan 09:00.

Ärendebeskrivning
Protokollsjusterare väljs. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna en
ersättare. I första hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets
”blockkonstellation”. I sista hand ska den föreslagna justeraren med förhinder vända sig
till kanslienheten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/86

§ 39 Ekonomisk uppföljning tom mars
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Uppdra åt sektorn att genomföra besparingsåtgärder motsvarande 2 469 tkr under
2020.
2. Genomförda åtgärder redovisas till nämndens sammanträde 2020-06-15.
Reservation mot beslutet
Johan Magnusson (MP) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga §
39.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 0,4 mkr, vilket
motsvarar 0,5% av Barn- och utbildningsnämndens budget för perioden.
I periodens utfall finns ett underskott motsvarande 0,3 mkr för ”Interna och externa
grundbelopp, köpta och sålda platser”. Underskottet beror på att avstämning inte görs
varje månad. Underskottet kommer att kompenseras vid volymavstämning den 15/4.
Analys av prognostiserade underskott
Åtgärder för budget i balans kan inom grundskolans verksamhetsområde till största del
enbart genomföras i samband med läsårsskiften. Effekt av besparingar som genomförs
från och med ht 2020 ger 37,5% helårseffekt under innevarande budgetår och
helårseffekt kommande budgetår.
Merparten av planerade åtgärder för budget i balans 2020 omfattar nerdragningar av
undervisningskostnader och har en effekt motsvarande 2,8 mkr, effekten för 2021 blir 6,8
mkr (se bilaga). För att uppnå en budget i balans 2021 kommer inte hittills planerade
åtgärder för 2020 att räcka utan pekar på ett underskott på minst 4,2 mkr, även om Barnoch Utbildningsnämnden skulle ha samma ram 2021 som under 2020 med oförändrad
volym, uppdrag och oaktat andra kostnadsförändringar. För budgetbalans samt planerad
budgetminskning 2021pekar på behov av att beslut fattas kring ytterligare nerdragning av
undervisningskostnader samt förändringar av antalet grundskoleenheter och vilka
årskurser som förläggs på de olika enheterna.
Lokalkostnader för nybyggnation i N Rörum samt nyetablering av moduler vid
Enebackeskolan har tillkommit med halvårseffekt 2020 och finns upptagna inom
budgetram 2020. Kompensation för ökade lokalkostnader 2020 har inte skett utan har
finansierats genom nerdragningar på undervisningskostnader. Nybyggnationen i N Rörum
innebär för 2021 en tillkommande kostnad motsvarande 1 mkr för hyra och städ.
Nyetablering av moduler vid Enebackeskolan kommer under 2021 att innebära en
tillkommande kostnad motsvarande 1,3 mkr för hyra och städ, exkl. etapp 2. Utan
kompensation för tillkommande lokalkostnader kommer det att krävas ytterligare
Justerande

Utdragsbestyrkande
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besparingar (än tidigare nämnt ovan kring prognostiserat underskott 2020) på
undervisningskostnader i egen regi, vilket inte är möjligt utifrån nuvarande
skolorganisation. Det prognostiserade underskottet för 2020 tillsammans med ökade
lokalkostnader ger en differens inför 2021 på 6,5 mkr (exkl. etapp 2 av moduler på
Enebackeskolan) oaktat andra faktorer som behöver beaktas i den kommande
budgetprocessen.
Effekter av utökningar hos fristående verksamheter inom såväl förskola som grundskola
kan tillkomma. Lagen om valfrihet påverkar kommunens möjlighet till att driva en
resurseffektiv verksamhet då antalet elever per skola styrs utifrån elever och
vårdnadshavares val av skolenhet.
Ursprungligt förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden
lägga informationen till handlingarna.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Uppdra åt sektorn att genomföra besparingsåtgärder motsvarande 2 469 tkr under
2020.
2. Genomförda åtgärder redovisas till nämndens sammanträde 2020-06-15.
Susanne Andersson (M), Katarina Gisow (L) och Stefan Liljenberg (SD) ställer sig
bakom Jörgens Ekmans yrkande.
Beslutsordning
Christel Lindqvist (V) anmäler att hon inte deltar i beslutet.
Ordföranden ställer liggande förslag mot Jörgen Ekmans (L) förslag. Efter ställd
proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämndens beslutat i enlighet med
Jörgen Ekmans förslag.

Beslutsunderlag
1. BUN uppföljning mars 2020.pdf
2. BUN Tabell sammanställning.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/147

§ 40 Relativa närhetsprincipenInformationsärende
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det föreligger möjlighet för varje kommun att besluta hur många elever alternativt klasser
kommunens skolor ska ta emot. De flesta kommuner som använder den relativa
närhetsprincipen i samband med val av skola fattar beslut årligen för organisation av
elever till Förskoleklass och till årskurs 7. Syftet är att organisera kommunens skolor på
ett resurseffektivt sätt.
Hemkommunen har skolpliktsansvar och är skyldig att ordna en plats för alla barn i
grundskolan och vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen.
Elever kan också få gå i skola i en annan kommun.
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en
plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns
rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet.

Vem har rätt till placering när det finns fler sökande än antal platser?
Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen
innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet.
När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever som har
rätt till en plats på skolan.

”Nära hemmet” är inte definierat, varken i skollagen eller i dess förarbeten.
Avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen: I första hand är det upp till varje kommun att
själv bestämma vilka kriterier som ska gälla. Kommunen behöver beakta faktorer som till
exempel elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor. I
samma avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att bestämmelsen inte kan
anses ge utrymme för att de elever som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl
ges företräde framför andra sökande i kommunen.

Syskonförtur kan ske för elever från förskoleklass upp till åk3. Kammarrätten i Stockholm
har i två domar prövat placeringsbeslut där elever som bor inom ett visst avstånd från
skolan och som har syskon som går i förskoleklass eller årskurs 1–3 vid skolan har
prioriterats framför andra elever.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Varken kommuner eller de som driver fristående grundskolor får använda tester och prov
som villkor för antagning eller för urvalet av elever.
Men det finns undantag för vissa speciella utbildningar. Det gäller bland annat
utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott
och hälsa, musik eller slöjd.
Vårdnadshavare kan välja en friskola för sitt barn istället för en kommunal skola . Om det
inte finns plats för alla som söker till den fristående skolan ska urvalet göras på ett sätt
som Skolinspektionen godkänt.
Exempel på vanliga urvalsgrunder är anmälningstid (kötid), syskonförtur och geografisk
närhet.
Ett exempel, hämtat från Malmö, https://malmo.se/Service/Utbildning-ochforskola/Grundskola/Att-soka-grundskola/Regler-for-placering-i-grundskola/Principen-omrelativ-narhet.html :
Principen om relativ närhet innebär att om en kommunal skola inte har plats för alla som
sökt till den, görs ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet användes för att det ska
vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.
Om två barn sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet
som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.
Elev 1 och elev 2 har sökt samma skola.
Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin sökta skola. 850 minus
700 är 150 meter.
Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin sökta skola. 600 minus
500 är 100 meter.
Det blir elev 1 som får platsen på den skola som vårdnadshavaren har sökt eftersom elev
1 har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.

Vilken är den alternativa skolan?
Om den sökta skolan är den närmaste blir den näst närmaste skolan barnets alternativa
skola.
Om den sökta skolan är en annan än den närmaste blir den närmaste skolan barnets
alternativa skola.

Beräkning av relativ närhet:
Först mäts avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan
(färdvägen – inte fågelvägen) med kartverktyg.
Därefter mäts avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.

Justerande
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Därefter jämförs den relativa närheten för alla som har sökt samma skola i samma
årskurs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
BUN Närhetsprincipen Skolval 20200427.pptx.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/103

§ 41 Ansökan om utökning av förskoleplatser Naturmontessori Väst AB (Vitsippan)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Lämna godkännande till Naturmontessori Väst AB organisationsnummer 556678-9417
för en utökning av Vitsippans förskola om 20 barn.
Reservation mot beslutet
Christel Lindqvist (V) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Catharina Löv (S) anmäler att hon avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 41.

Ärendebeskrivning
Skollagen 2 kap 5 § anger att godkännande ska lämnas om den enskilde genom
erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt om i de föreskrifter som gäller för
verksamheten samt har ekonomiska och övriga förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för utbildningen. En ytterligare förutsättning för godkännande är att etablering av
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna. Enligt skollagen 2 kap. 7 § ska ansökan handläggas av
kommunen där den aktuella utbildningen ska bedrivas.
Naturmontessori väst AB med organisationsnummer 556678-9417 har 2020-03-10 ansökt
om utökning av verksamheten på Vitsippans förskola. Utökningen avser 20 barn och
utökningen ska ske genom att verksamheten kompletteras med en buss. Förskolan
Vitsippan har i nuläget godkännande för förskola för 55 barn.
Huvudmannen har 2020-04-08 ombetts att inkomma med en utförligare beskrivning om
personaltäthet och personalens utbildning i den planerade utökade verksamheten samt
det senaste dokumenterade kvalitetsarbetet för den befintliga förskolan.
Av huvudmannens beskrivning av utökningens utformning framgår att bussen ska rymma
20 barn och fyra vuxna. Bussverksamheten utgör ett komplement som innebär att
samtliga barn på förskolan kommer att vara med i bussverksamheten, det blir således
ingen separat grupp som enbart har sin förskola i bussverksamheten. Företrädare för
huvudmannen har uppgett i ansökan att han varit i kontakt med livsmedelsinspektör i
Höörs kommun och den aktuella tjänstemannen bekräftar att det som uppges i ansökan
stämmer. Barn- och utbildningsnämnden gör ingen bedömning av regelefterlevnaden
avseende livsmedelshanteringen.
Bussfordonet
Av intyg från Transportstyrelsen framgår att det fordon som ska användas är en buss
Justerande
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utrustad med toalett och pentry och plats för 24 passagerare. Aktuellt fordon är registrerat
på bolaget Ströms slott som ägs av samma personer som driver Naturmontessori Väst AB
(Magnus och Maria Olsson). Barn- och utbildningsnämnden gör inte någon ytterligare
bedömning avseende fordonets lämplighet och tar inte ställning till trafiksäkerheten för det
aktuella fordonet.
Verksamhetens förutsättningar att leva upp till skollagstiftningen
Av förskolerektorernas bedömning framgår att det är möjligt att bedriva
förskoleverksamhet i enlighet med läroplanens och skollagens krav med en buss. Det
finns i nuläget andra huvudmän i andra kommuner som bedriver förskoleverksamhet med
buss på ett liknande sätt som Naturmontessori väst har för avsikt att göra, men även
förskolor som bedriver förskoleverksamhet med en permanent grupp som alltid tillhör
bussverksamheten. Av ansökan och av samtal med huvudmannen framgår att
bussverksamheten utgör ett komplement till befintlig verksamhet och att barnen inte ska
färdas längre än 30-40 minuter per dag i bussen. Av den ekonomiska uppföljningen
framgår att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten i
enlighet med författningarnas krav
Naturmontessori väst AB godkändes som huvudman för förskolan Vitsippan i Höör med
start 2020-01. Inget har framkommit som visar att huvudmannen inte följer föreskrifterna
för utbildningen. Någon tillsyn av verksamheten har inte genomförts under våren 2020.
Några klagomål eller signaler om att verksamheten inte följer författningarnas krav har
inte inkommit till Barn- och utbildningsnämnden.
Konsekvenser för kommunal verksamhet
Konsekvenserna för Höörs kommunala förskoleverksamhet bedöms bli att antalet barn
som idag mottas på Sätoftaområdets förskolor minskar med det antal som anges i
föreliggande ansökan (20 stycken). Det motsvarar ungefär den uteavdelning som idag
finns på Sätoftaområdet. Resursfördelningen i förskolan sker i nuläget inte utifrån någon
modell om barns förutsättningar utan enbart utifrån ålder, varför påverkan på styrningen
av resurser inte påverkas lika mycket som vid en utökning av en grundskola, där en
sådan resursfördelningsmodell däremot skulle kunna komma att bli aktuell. Förskolans
möjligheter att anpassa grupper efter antalet barn är flexiblare än i grundskolan, eftersom
en barngrupp omfattar barn i olika åldrar. Detta gör att påverkan på den kommunala
verksamhetens organisation inte är påtagligt negativ
Av den begärda redovisningen framkommer det inte att huvudmannen saknar
förutsättningar att följa föreskrifterna för utbildningen. Mot bakgrund av detta föreslås
att ansökan beviljas om godkännande för utökning om 20 platser med start den 1
september 2020.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD), Susanne Andersson (SD), Katarina Gisow (L) och Åke Lundström
(SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Catharina Löv (S) yrkar avslag till liggande förslag. Christel Lindqvist (V) ställer sig
bakom Catharina Lövs (S) yrkande.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer liggande förslag mot Catharina Lövs (S) yrkande att avslå förslaget.
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat
enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
1. förskolebuss Höör.pdf
2. Tjänsteskrivelse rev 20200428.docx
3. Tjänsteskrivelse.docx
4. meddelandehtml.html
5. doc03247020200310094016.pdf (Registreringsbevis)
6. mail.msg (Ekonomisk bild naturmontessori väst AB)
7. mail.msg (Kvalitetsarbete och personaltäthet)
8. Rutiner - Systematiskt kvalitetsarbete.pdf
9. HOORP2020.pdf (befolkningsstatistik)
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/5

§ 42 Fyllnadsval kontaktpolitiker för
rektorsområde 2 och nya förskoleområde
2
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. utse Catharina Löv (S) till kontaktpolitiker för rektorsområde 2, Sätoftaskolan och
Gudmuntorps skola.
2. utse Jörgen Ekman (L), Åke Lundström (SD) och Daniel McCabe (C) till kontaktpolitiker
för nya förskoleområde 2.

Ärendebeskrivning
En ledamot i barn- och utbildningsnämnden har lämnat sitt uppdrag. Fyllnadsval av en
förordnad kontaktpolitiker bör ske för rektorsområde 2, Sätoftaskolan och Gudmuntorps
skola.
Sedan 1 april har förskoleområdena organiserats i två områden, istället för som tidigare
tre. Kvarvarande kontaktpolitiker för tidigare förskoleområde 2, Jörgen Ekman (L) och Åke
Lundström (SD), och förskoleområde 3, Daniel McCabe (C), föreslås fortsätta som
kontaktpolitiker i nya förskoleområde 2.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-28 § 8.doc
3. Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-17 (2019-06-17 BUN §52).doc
_____
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Dnr BUN 2019/363

§ 43 Val av ny representant till arbetsgrupp för
biblioteksplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Välja Catharina Löv (S) till ny ledamot i arbetsgruppen för revidering av kommunens
biblioteksplan.

Ärendebeskrivning
Då en ledamot i barn- och utbildningsnämnden lämnat sitt uppdrag bör nämnden välja en
ny representant i arbetsgruppen för revidering av kommunens biblioteksplan.
Biblioteksplanen ska enligt Bibliotekslagen innefatta all biblioteksverksamhet inom
respektive huvudmans ansvarsområde. För Höörs kommun innebär det folkbibliotek och
skolbibliotek.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/33

§ 44 Val av ny representant i kommunens
pensionärsråd
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Välja Rolf Streijffert (SD) som ordinarie ledamot i Kommunala Pensionärsrådet.

Ärendebeskrivning
Då en ledamot i Barn- och utbildningsnämnden lämnat sitt uppdrag bör nämnden välja en
ny ordinarie representant i kommunens pensionärsråd.
Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens
styrelse, nämnder och rådet i frågor som är aktuella för ålders- och förtidspensionärer.
Barn- och utbildningsnämnden har utsett en ordinarie ledamot och en ersättare för
mandatperioden. Ersättare är Katarina Gisow (L).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-28 § 7.doc
_____
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Dnr BUN 2020/69

§ 45 Beslut om fullgörande av skolplikt på
annat sätt, 24 kap. 23§, skollagen
(2010:800) Polen
Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift
Ärendebeskrivning
I Sverige råder skolplikt. Barnets föräldrar ska se till att barnet fullgör skolplikt. Det finns
en mycket begränsad möjlighet att få medgivande att fullgöra skolplikt på annat sätt. Ett
sådant medgivande ska vårdnadshavare ansöka om innan barnet lämnar landet. Har ni
för avsikt att ansöka om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt utöver den tid
som beviljats i detta beslut, måste ni inkomma med en ansökan om detta minst tre
månader innan det är tänkt att barnet ska fullgöra skolplikten på annat sätt.
Hemkommunen, Höörs kommun kommer annars att överväga att förelägga
vårdnadshavare att se till att barnet fullgör skolplikt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/18

§ 46 Anmälningsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.
2. Statsbidragens storlek och betydelse för skolans verksamhet redovisas för nämnden
vid ett senare tillfälle.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma.

Yrkanden
Susanne Andersson (M) föreslår i ett tilläggsyrkande att statsbidragens storlek och
betydelse för skolans verksamhet redovisas för nämnden vid ett senare tillfälle.
Beslutsordning
Ordföranden finner efter ställd proposition att nämnden beslutat enligt liggande förslag
och Susanne Anderssons tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokoll SÖSAM BUN 200220.pdf
Beslut om investering Moduler Enebacken.pdf
Beslut om rekvisition Kvalitetssäkrande åtgärder 2020.pdf
Protokoll BUN SÖSAM Extra 200319.pdf
Uppföljning av beslut.pdf
Beslut statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan 2020.pdf
Kommunstyrelsen 2020-03-31 (2020-03-31 KS §57).doc.pdf
Beslut gällande statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020.pdf
Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 20202021.pdf

_____
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Dnr BUN 2020/20

§ 47 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna

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

Beslutsunderlag
1. Redovisning av Barn- och utbildningschefens delegationsbeslut.docx, barn- och
utbildningschefs redovisning av beslut tagna med delegering för mars 2020
2. Redovisning av delegeringsbeslut ekonom mars.docx, ekonomikontorets redovisning
av beslut tagna med stöd av delegering för mars 2020
_____
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Dnr BUN 2017/124

§ 48 Dialogmöte om kvalitetsrapport 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Genomföra dialogmöte för nämndens ledamöter och ersättare kring Kvalitetsrapport
2019 i anslutning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-07

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.
_____
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Dnr BUN 2019/318

§ 49 Muntlig information från sektorschefen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

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

Sida

2020-05-04

24 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2020/19

§ 50 Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §)
Åke Lundström (SD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av anmält jäv.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Den lämnade informationen om anmälan om diskriminering och kränkande behandling
läggs 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.
Informationen lämnas muntligen, kompletteras med en skriftlig redogörelse vid nästa
möte.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

