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§ 51 Upprop
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren genomför närvarokontroll. Samtliga ordinarie ledamöter är
närvarande utom Rolf Streijffert (SD) och Susanne Asserfors (S).
Stefan Liljenberg (SD) ersätter Rolf Streijffert (SD) och Catharina Löv (S) ersätter
Susanne Asserfors (S). Barn- och utbildningsnämndens ordförande konstaterar
att nämnden är beslutsförig.

_____

Justerande

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.
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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§ 54 Val av justerare och tidpunkt för justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar enligt följande:
1. Hanna Dalhusen (M) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på Höörs kommunhus, Södergatan 28, måndagen den 22
juni klockan 08:00.

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

§ 55 Ekonomisk uppföljning tom april
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. godkänna månadsuppföljningen avseende april 2020 med investeringsredovisning.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett nollresultat men prognostiserar för
året ett underskott på 5,6 mkr, efter hänsyn tagits till beslutade besparingar.
Merparten av planerade åtgärder för ett minskat underskott 2020 omfattar nerdragningar
av undervisningskostnader och har en effekt motsvarande 2,8 mkr, effekten för 2021 blir
6,8 mkr. Budgetbalans 2021 pekar på behov av att beslut fattas kring ytterligare
nerdragningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse april.docx
BUN Månadsuppföljning 2004.pdf
BUN Investeringsredovisning april 2020.docx.pdf
BUN Investeringsredovisning april 2020 tabell.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/183

§ 56 Statsbidrag, redovisning avseende 2020Informationsärende
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Muntlig redovisning av Skolverkets statsbidrag. Ekonom Anna Svensson och Bitr.
sektorschef Cecilia Palmqvist redovisar vilka statsbidrag som finns, vad statsbidragen
används till, hur villkoren ser ut och vilken betydelse statsbidragen har på verksamhetens
planeringsförutsättningar.
År 2019 mottog Barn- och utbildningsnämnden ca 19 milj. kr i statsbidrag från Skolverket,
Migrationsverket och Kulturrådet. Statsbidragen från Skolverket utgör den absolut största
delen och bidragen finansierar i huvudsak personalkostnader, Lågstadiesatsningen och
Likvärdig skola är exempel på sådana bidrag. Lärarlönelyftet och statsbidraget för
förstelärare är exempel på statsbidrag med relativt stora belopp som finansierar styrda
löneökningar. Kulturrådets statsbidrag är den minsta bidraget och delfinansierar
kulturinsatserna Skapande skola. Migrationsverkets bidrag är ersättning för kommunens
kostnader för skolgång för asylsökande elever.
Statsbidragen utgör till viss del osäkra intäkter, då det inte på förhand går att säkerställa
att ansökningarna godkänns. Skolverket avslår ansökningar på grund av att många
huvudmän sökt, vilket är förutsättningar som inte är kända i förväg. Detta gäller emellertid
endast de statsbidrag där bidragsramarna inte är fastställda i förväg. Bidragsansökningar
kan också avslås om personaltätheten inte är den förväntade, vilket kan inträffa på grund
av elev- och personalförflyttningar. Statsbidragen är styrda, det går exempelvis inte att
använda förstelärarbidraget till att anställa mer personal.
Under år 2019 och 2020 har Skolverket minskat antalet statsbidrag men gjort
bidragsramarna vidare. Ett exempel är lågstadiesatsningen som fasas ut under 2020 och
istället förs motsvarande ersättning in i statsbidraget Likvärdig skola. Detta har förenklat
ansöknings- och redovisningsprocessen något.
De statsbidrag som redovisningen avser är riktade statsbidrag, vilka söks, redovisas och
rekvireras av Höörs kommun från myndigheterna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Kvalitetsdialoger i septemberInformationsärende
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetsdialoger är ett mötesforum där skolenheterna presenterar sina kvalitetsrapporter
och där kontaktpolitiker bjuds in att för att kunna ställa frågor och få en bild av skolornas
utvecklingsarbete. Dessa planeras att genomföras i september. Inbjudning med möjlighet
att boka in sig kommer ut i juni. Om ni som kontaktpolitiker inte har möjlighet att komma
på just er skola föreslås ni samarbeta inom nämnden så att alla skolor får
politikerrepresentation.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/182

§ 61 Avtal med Skolverket avs Samverkan för
bästa skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. delegera till barn- och utbildningsnämndens ordförande att teckna avtal med
Skolverket inom utvecklingsprojektet ”Samverkan för bästa skola”, etapp två, som
förbinder Höörs kommun att i samverkan med Skolverket genomföra insatser gällande
grundskolans verksamhet vid tre skolor från höstterminen 2020 fram till och med våren
2022, genom riktade statsbidrag, i syfte att genomföra utvecklingsinsatser som erbjuds
genom samverkan med Skolverket under perioden.
2. samt att under avtalstiden beakta och prioritera 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.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har tecknat avtal med Skolverket kring deltagande i ”Samverkan för bästa
skola” och sedan höstterminen 2019 deltagit i etapp ett, enligt överenskommelse
avseende genomförande av kartläggningar för varje skola av nuläget, med analys av vilka
utvecklingsinsatser det föreligger behov av vid grundskolorna Tjörnarps skola,
Sätoftaskolan och Ringsjöskolan.
Skolverket erbjuder nu avtal för etapp två. Syftet är att i samverkan med huvudmannen,
Höörs kommun, 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 beslutas för varje skola
och huvudmannen. Formerna för genomförandet och tydliggörande av Skolverkets
respektive huvudmannens ansvar regleras i separata överenskommelser.
Ekonomiska förutsättningar
Skolverket bistår med utsedda processledare som besöker skolorna och följer skolornas
lokala arbete samt insatser via lärosäten utifrån de behov som framkommit i de
genomförda kartläggningarna. Skolverket avsätter resurser för de deltagande skolorna
kan avsätta projektsamordnare vid varje skola och hos huvudmannen, vilket totalt
omfattar 1,2 tjänster under avtalsperioden.
Skolverket erbjuder kostnadsfritt deltagande vid konferenstillfälle under avtalsperioden 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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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bästa skola” och organisera skolans verksamhet 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 avtalstiden beakta och prioritera 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.

Beslutsunderlag
1. Avtal 2020-2022 Tjänsteskrivelse.docx
2. Utkast överenskommelse (ÖK 2) om samverkan mellan Skolverket och Höörs kommun
avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola.pdf
3. Höör Utbetalningsplan.xls
4. Åtgärdsplan Huvudman 20200320.docx
5. Åtgärdsplan Ringsjöskolan 200320.docx
6. Sätofta ÅP 200318.pdf
7. Åtgärdsplan 200507.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/171

§ 62 Biblioteksplan 2021-2024
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. ställa sig bakom förslaget till Biblioteksplan 2021-2024 och överlämna till
kommunfullmäktige att fastställa biblioteksplanen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa att
föreslå revidering av kommunens biblioteksplan. En arbetsgrupp med representanter från
barn- och utbildningssektorn har deltagit i framtagningen av Biblioteksplan 2021-2024. I
arbetsgruppen ingick representanter från nämnden för kultur, arbetsmarknad och
folkhälsa, barn- och utbildningsnämnden samt tjänstemän från sektorerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Biblioteksplan 2021-2024.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/161

§ 63 Beslut om upphörande av skolplikt barn
som varaktigt vistas utomlands , 7 kap. 2§
Skollagen (2010:800)
Beslut
Publiceras inte på grund av sekretess och skyddande av
personuppgift
Ärendebeskrivning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/331

§ 64 Justering av sammanträdestider hösten
2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Justera och fastställa 2020-09-14, 2020-11-16 samt 2020-12-14 som
sammanträdesdagar för hösten 2020.
2. Dialogmöte för nämndens ledamöter och ersättare genomförs kring Kvalitetsrapport
2019 i anslutning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-14.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2019-11-18 §53, Dnr BUN 2019/331,
sammanträdesdagar för 2020. Samtidigt beslutades att överlåta till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott att råda över utskottets mötestider.
De fastställda sammanträdestiderna är enligt följande: 2020-09-07, 2020-10-26 samt
2020-12-14.
Sektorn har uppmärksammat att datum för ekonomiuppföljningarna inte korrelerar väl
med två av de fastställda datumen för BUNs sammanträden under höstterminen 2020.
Decembermötet berörs inte av justering.
Förslaget är att BUN 2020-09-07 skjuts till 2020-09-14, då delårsbokslutet är klart samt
att BUN 2020-10-26 skjuts till 2020-11-16 då ekonomisk uppföljning per siste oktober är
klart för behandling i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-04 §48, Dnr BUN 2017/124, att
genomföra dialogmöte för nämndens ledamöter och ersättare kring Kvalitetsrapport 2019
i anslutning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-07.
Som en följd föreslås att dialogmöte för nämndens ledamöter och ersättare genomförs
kring Kvalitetsrapport 2019 i anslutning till barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2020-09-14.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-06-02, fastställa 2020-0901, 2020-11-02 och 2020-11-30 som sammanträdesdagar för BUN-AU hösten 2020,
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-15

18 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2015/186

§ 65 Ändring av delegeringsordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden besluta:
1. ändra delegeringsordningen enligt ”Delegeringsordning förslag juni 2020”

Ärendebeskrivning
Nämnd har enligt kommunallagen rätt att delegera beslutsrätt. De beslut som delegeras
anges i en så kallad delegeringsordning med uppgift om vem som ska fatta beslutet å
nämndens vägnar.
Ändringarna denna gång rör, förutom vissa redaktionella ändringar av numreringen:
1. Förtydligande av punkt 1.7.11 fullgörande av skolplikt enligt Skollagen kap 7
§23 att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har rätt att besluta om föreläggande
och föreläggande förenat med vite för vårdnadshavare.
2. Tillägg av punkt 3.6 beslut i ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas
delegeras till ordförande i enlighet med bestämmelsen i Kommunallagen Kap 6. §39.
Punkt 1.26.4 kan då strykas.
3. Tillägg av punkt 3.7.1- 3.7.3 delegering frågor som gäller hantering av personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679 ) som infördes 25 maj 2018. Barn- och
utbildningsnämnden har enligt beslut 2018-05-07 utsett ett dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
2. Tjänsteskrivelse.docx
1. Delegeringsordning förslag juni 2020.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/180

§ 66 Deltagande vid konferens - Fokus
skolnärvaro
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Ledamöterna i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott deltar vid
Kommunförbundet Skånes konferens, Fokus skolnärvaro 2020-10-08, med forskares
föreläsningar och kommuners erfarenheter.

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skåne anordnar en konferens där skolhuvudmannarepresentanter
tillsammans med representanter för tjänstemän på skolenheter liksom övergripande nivå
bereds möjlighet att delta. Konferensen syftar till hela styrkedjan i skolan - vad som kan
göras på alla nivåer – politik-förvaltning-skolledning-elevhälsa & lärare – för att främja
skolnärvaro och förhindra frånvaro.
Hela styrkedjan uppmuntras att delta. Antalet platser är begränsade och utan
deltagaravgift.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås delta. Även representanter från skolområdena och
sektorledningen kommer att delta vid konferensen.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Ledamöterna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott deltar vid
Kommunförbundet Skånes konferens, Fokus skolnärvaro 2020-10-08, med forskares
föreläsningar och kommuners erfarenheter.
Beslutsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att barn- och utbildningsnämnden beslutat i
enlighet med Jörgen Ekmans förslag.

Beslutsunderlag
1. Fokusskolnarvaro_20200527.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/18

§ 67 Anmälningsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

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

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

Protokoll SÖSAM BUN 200423.pdf
Kommunstyrelsen 2020-04-28 (2020-04-28 KS §80).doc.pdf
Beslut i ärendet.pdf (Skolinspektionen)
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-05-12 (2020-05-12 KSAU §119).doc.pdf
Torkskåp till Bokens fritidshem.pdf
Beslut rekvisition statsbidrag omsorg under kvällar nätter och helger VT 2020.pdf
Kommunstyrelsen 2020-05-26 (2020-05-26 KS §103).doc.pdf
Beslut gällande statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan.pdf

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-15

21 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2020/20

§ 68 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. 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
2. Redovisning av delegeringsbeslut maj.docx (ekonom/controller)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-15

22 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2019/318

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

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-15

23 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2020/19

§ 70 Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. 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.

Beslutsunderlag
1. Kränkningar april o maj.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

