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Övriga

Katarina Gisow (L) §§22-33
Stefan Liljenberg (SD)
Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef, barn- och
utbildningssektorn
Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef, barn- och
utbildningssektorn
Anna V Svensson, ekonom, kommunledningskontoret, deltar digitalt
§§ 22-24
Victoria Berntsson, rektor Enebackeskolan och Tjörnarpsskola,
barn- och utbildningssektorn, deltar digitalt § 21
Lizeth Kindmalm, tillförordnad rektor Sätoftaskolan, barn- och
utbildningssektorn, deltar digitalt § 21
Titti Knutsson, fritidspedagog, barn- och utbildningssektorn, deltar
digitalt § 21
Anna-Lena Svensson, fritidspedagog, barn- och utbildningssektorn,
deltar digitalt § 21
Marie Pålsson, fritidspedagog, barn- och utbildningssektorn, deltar
digitalt § 21
Ingela Månsson, lärare, barn- och utbildningssektorn, deltar digitalt
§ 21
Sara Bruun, lärare/utvecklingsstrateg, barn- och utbildningssektorn,
deltar digitalt § 33
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret
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§ 17 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter konstateras att samtliga beslutande
ledamöter är närvarande förutom Hanna Dalhusen (M), Daniel McCabe (C) och Johan
Syréhn (MP).
Sarah Nystedt (M) ersätter Hanna Dalhusen (M).
Ingemar Kristensson (C) ersätter Daniel McCabe (C).
Sabahudin Islamovic (S) ersätter Johan Syréhn (MP).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Anmälan av jäv
Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning
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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§ 20 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Ingemar Kristensson (C) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, torsdagen den 25 mars
2021 klockan 12:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 12:00 i kommunhuset på
kanslienheten. 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 2021/76

§ 21 Information och dialog om
verksamhetsutveckling inom
fritidshemmen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information och dialog kring verksamhetsutveckling inom fritidshemmen diskuterades vid
dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Fritidshemmet och plats på fritidshem.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2021/62

§ 22 Ekonomisk månadsuppföljning och
tidplan för ekonomisk uppföljning för
barn- och utbildningsnämnden 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Månadsuppföljningen för februari godkänns.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 1,2 mkr men
prognostiserar för året ett underskott på 1,5 mkr.
Överskottet för perioden beror till störst del på att tilläggsbelopp avseende vårterminen
inte har expedierats än och bidrar därför med ett överskott för perioden.
Underskottet som fanns för höstterminen får en viss eftersläpning för vårterminen 2021
och bidrar till ett underskott i prognosen på helår för 2021. Underskottet som
prognostiseras beror också på att insatser har behövts sättas in för att säkerställa att
rekommendationer efterföljs gällande Covid-pandemin.
Höörs kommun har tilldelats 1,74 mkr av den beslutade ”Skolmiljarden”. Förslag på
fördelning kommer att tas upp på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-0322. I prognosen som gjorts har det tagits hänsyn till ”Skolmiljarden” och hur den
preliminärt kommer att fördela sig på enhetsnivå.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse BUN.docx
2. BUN Månadsuppföljning 202102.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 (2021-03-08 BUN AU
§18).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/273

§ 23 Grundbelopp (skolpeng) 2021 för
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och
grundsärskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Bidragsbelopp 2021 för verksamheterna pedagogisk omsorg 1-3 år, pedagogisk
omsorg 3-5 år samt pedagogisk omsorg på obekväm tid (nattis) fastställs i enlighet med
förslag
2. Delegation ges till ekonom/controller för Barn- och utbildningssektorn att under
verksamhetsåret justera för löneökningar i grundbeloppet till fristående verksamheter, om
genomsnittslönerna i grundbeloppet efter genomförd lönerevision 2021 överstiger tidigare
beslut

Ärendebeskrivning
En fristående verksamhet med verksamhetsformen pedagogisk omsorg 1-5 år har tagit
emot barn som är folkbokfört i Höörs kommun, därmed måste ett belopp för
verksamhetsformen pedagogisk omsorg 1-5 år beslutas. Då Höörs kommun inte bedriver
verksamhetsformen kan inte beräkningen göras utifrån ett genomsnitt på den egna
verksamheten. Beräkningsmodellen för förskola 1-5 år har använts som grund. Måltider,
lokalkostnader och kapitalkostnader är beräknade utifrån Skatteverkets schablon. För
fristående verksamhet tillkommer momskompensation om 6%. Hänsyn har också tagits till
skillnaden mellan pedagogisk omsorg och förskola. I förskola bedrivs undervisning och
utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ
till utbildning i förskola. För pedagogisk omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i
skollagen bara om det anges särskilt. Exempelvis finns inte krav på högskoleutbildad
personal i verksamhetsformen pedagogisk omsorg och läroplanernas krav inte är
bindande för verksamhetens genomförande.
Pedagogisk omsorg 1-3 år: 99 860 kr
Pedagogisk omsorg 3-5 år: 69 832 kr
Pedagogisk omsorg på obekväm tid (nattis) bedrivs i egen regi, men inte som en
grundbeloppsfinansierad verksamhet. Vid eventuellt mottagande av barn/elev från annan
kommun alternativt om en annan kommun eller fristående verksamhet skulle ta emot ett
barn/elev från Höörs kommun krävs ett grundbeloppsbeslut även på denna
verksamhetsform. Grundbeloppet är beräknat utifrån den egna verksamhetens
genomsnittspris. För fristående verksamhet tillkommer momskompensation om 6%.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 23
Pedagogisk omsorg på obekväm tid (nattis): 60 473 kr
Samtliga belopp är årsbelopp samt är redovisade exklusive 6% momskompensation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse komplettering av grundbelopp.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2021/45

§ 24 Statsbidrag tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden” till följd av covid-19
pandemin
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelning av tillfällig förstärkning, statligt stöd
till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”:
per elev i grundskolan årskurserna 1 till 6 samt 7 till 9,
med 50 procent av tilldelat statsbidrag till årskurserna 1 till 6 och 50 procent till
årskurserna 7 till 9,
utifrån verkligt elevantal i kommunens egna verksamheter samt för antal elever
folkbokförda i Höörs kommun i fristående skolor
vid avstämningsdatum 14 april 2021 samt 15 september 2021
samt att utbetalning av statsbidraget sker som engångsbelopp vid två tillfällen under 2021
efter avstämningsdatum.

Ärendebeskrivning
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd
till skolväsendet 2021 med 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har
rätt till, trots covid-19-pandemin. Skolverkets medel fördelas proportionellt utifrån antalet
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunerna. Medlen fördelas under 2021 och ska
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Medlen betalas
ut vid två tillfällen under 2021.
Enligt beslut från Skolverket kommer Höörs kommun att tilldelas 1 742 874 kr som tillfällig
förstärkning under 2021 till följd av Covid-19-pandemin.
Grundskolan är obligatorisk och den övervägande andelen av kommunens elever finns i
grundskolans årskurser 1 - 9. Utmaningen under pandemin är att säkerställa utbildningen,
att över tid ändra organisationen för att kontinuerligt möta förändringar, krav från
myndigheter och rekommendationer från till exempel Folkhälsomyndigheten samt
Smittskyddsenheten och samtidigt ge eleverna undervisning med god kvalitet. Den
tillfälliga förstärkningen har tilldelats Barn- och utbildningssektorn efter överväganden och
beslut i kommunens centrala ledningsgrupp.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 24
Sektorledningen föreslår att statsbidraget för tillfällig förstärkning fördelas:
per elev i grundskolan årskurserna 1 till 6 samt 7 till 9,
med 50 procent av tilldelat statsbidrag till årskurserna 1 till 6 och 50 procent till
årskurserna 7 till 9,
utifrån verkligt elevantal i kommunens egna verksamheter samt för antal elever
folkbokförda i Höörs kommun i fristående skolor vid avstämningsdatum 14 april 2021 samt
15 september 2021
samt att utbetalning av statsbidraget sker som engångsbelopp vid två tillfällen under 2021
efter avstämningsdatum.
Förstärkning för elever i andra kommuners verksamhet kommer inte att utgå.
Bilaga
Preliminärt beräkningsunderlag framgår av bilaga där antalet elever beräknats utifrån det
prognostiserade antalet elever i budget 2021 för åk 1–9 i egen regi samt i fristående
verksamheter. Den preliminära beräkningen kommer att justeras med det antal elever
som finns i egen regi samt fristående verksamheter vid varje avstämningsdatum. Belopp
per elev kan därför komma att förändras beroende på om elevantalet är färre eller fler.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Fördelning av statsbidrag.docx
2. Bilaga 1.pdf
3. Bilaga tabell Skolmiljarden preliminär beräkning.pdf
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 (2021-03-08 BUN AU
§20).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

14 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2020/204

§ 25 Barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsarbete 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta Huvudmannens kvalitetsrapport 2020.

Ärendebeskrivning
Av skollagen 4 kap. 3, 4, 5 §§ framgår att skolhuvudmannen ska bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete. I det ingår att kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som
finns för utbildningen följs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Kvalitetsrapporten utgör denna dokumentation.
Föreliggande kvalitetsrapport redovisar de förbättringsinsatser som huvudmannen
behöver genomföra utifrån en analys av de resultat som identifierats under år 2020.
Huvudmannen utgörs av barn- och utbildningsnämnden samt sektorsledningen.
Kvalitetsrapporten utgår ifrån de övergripande mål och riktlinjer som anges i läroplanen
för förskolan och för grundskolan, grundsärskolan, förskoleklass och fritidshemmet. De
prioriterade områdena som nämnden fastslagit, Trygg miljö för lärande, Ökad närvaro
samt Tillgängliga lärmiljöer betonas särskilt.
Rapporten baseras på enheternas kvalitetsrapporter, kvalitetsdialoger, barn- och
utbildningsnämndens möten, ledningsgruppsmöten, inkommande synpunkter från
vårdnadshavare och elever. Även externa granskningar och utvecklingsavdelningens
reflektioner och erfarenheter har bildat underlag. Eftersom enheternas kvalitetsrapporter
behandlar utvecklingsområden för läsåret 2019/2020 avser vissa analyser sådant som ägt
rum eller följts upp höstterminen 2019.
De åtgärder som anges är sådana som huvudmannen bedömer är lämpliga för att
genomföra förbättringar på en övergripande nivå. Enskilda enheters utvecklingsarbete
sker företrädesvis på enhetsnivå. I föreliggande rapport redovisas också
utvecklingsinsatser som behövs för själva kvalitetsarbetet.
Rekryteringsfrågor, lokaler, ekonomisk uppföljning och arbetsmiljöarbetet redovisas i
personalbokslut som sammanställs av personalkontoret, samt i ekonomiska bokslut och i
lokalförsörjningsplaner.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 25

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. kvalitetsrapport HM 2020 förslag till BUN.docx.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 (2021-03-08 BUN AU
§21).doc
_____
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Dnr BUN 2020/323

§ 26 Fastställande av maximal elevkapacitet
vid skolenheterna läsåret 2021-2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Fastställa slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2021/22, enligt
förslag daterat 2021-03-22.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska inför varje kommande läsår fastställa maximal
elevkapacitet per årkurs och skolenhet vid de kommunala skolenheterna, för antagning till
förskoleklass och årskurs 7 samt skolbyten. Kommunen har alltid skyldighet att anvisa
skolpliktiga barn skolplats i kommunal skola.
Ansökningstiden för vårdnadshavare om skolplacering till förskoleklass samt årskurs 7
inför läsåret 2021/22 avslutades 2021-02-28.
Beslut om slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet inför det kommande
läsåret fastställs av Barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2021/22, daterat
2021-03-02 som utgjorde underlag för arbetsutskottets beslut, grundas på bedömningar
utifrån lokalernas beskaffenhet, ventilation, arbetsmiljösäkerhet, yta i klassrum samt en
strävan efter goda förutsättningar för elevers lärande utifrån pedagogisk personaltäthet ur
ett likvärdighetsperspektiv.
Inför kallelsen till arbetsutskottets sammanträde 2021-03-08 fanns inte statistik över
sökande till skolenheterna inte heller hade antagningssimuleringar gjorts. Sökandebilden,
med fler sökande än förväntat har bidragit till justeringar av förslag till beslut inför
nämndens sammanträde 2021-03-22. Lokalsituationen kommer att lösas genom förtätning
inom fastigheten Ringsjöskolan, inklusive ventilationsutökning i tidigare datasal. Elever i
Enebackeskolans årskurserna F-6 samordnas i med elever i årskurserna 7-9 i högre
utsträckning än tidigare planerats. I Tjörnarp kommer ventilationen att utökas i det
klassrum som tidigare var bibliotek. Kostnaden för investeringarna i ventilationen uppgår
till 464 900 kr hos HFAB och genererar en hyresökning med 45 500 kr per år.
Antagning till platser, enligt beslut om maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet
läsåret 2021/22, sker under våren utifrån Barn- och utbildningsnämndens fastställda
skolplaceringsprinciper.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-14 § 78, införa rangordnade önskemål
samt urvalskriterier för skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen till förskoleklass
och årskurs 7 samt vid skolbyten.
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-22

17 (24)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Forts. § 26
Samtidigt fastställdes skolplaceringsprinciper för förskoleklassen och grundskolan.
Förändringarna börjar gälla med start läsår 2021/2022.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-14 §115 fastställa preliminär
elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2021/22.
Slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet inför det kommande läsåret
fastställs av Barn- och utbildningsnämndens under första delen av vårterminen, efter
genomförd process med ansökan om skolplacering.
Under pågående läsår ges vårdnadshavarna möjlighet att lämna önskemål om byte.
Effekten av reviderade upptagningsområden och rangordnade önskemål samt
urvalskriterier för skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen stärker likvärdighet för
alla medborgare, riktar elevflöden till skolenheter med ledig kapacitet samtidigt som den
minimerar behovet av tillfälliga moduler för undervisning och ger ekonomisk hushållning
för skolskjutskostnaderna.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta fastställa slutlig
maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2021/22, enligt förslag daterat
2021-03-22.
Beslutsordning
Jörgen Ekman (L) ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot sitt eget yrkande och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet med ordförande Jörgen Ekmans (L)
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Fastställande av maximal elevkapacitet vid skolenheterna.docx
2. Inför antagning Maximal elevkapacitet vid skolenheterna läsåret 2021-2022 Dnr
BUN2020-323.pdf
3. Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-14 (2020-12-14 BUN §115).doc
4. Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-14 (2020-09-14 BUN §78).doc
5. Maximal elevkapacitet vid skolenheterna läsåret 2021-2022, Dnr BUN2020-323, 202103-22.pdf
6. Upptagningsområden för skolskjuts med kartor PDF.pdf
7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 (2021-03-08 BUN AU
§22).doc
_____
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Dnr BUN 2021/61

§ 27 Revidering av delegation gällande beslut
om skolplacering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Fastställa ändringen av delegeringsordningen enligt ”Delegeringsordning förslag mars
2021”

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-14 om att införa rangordnade
önskemål samt urvalskriterier för skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen vid val
till förskoleklass och årskurs 7 samt vid skolbyten. De nya skolplaceringsprinciperna (dnr
BUN 2020/147) träder i kraft i samband med placering av elever inför läsåret 2021/2022.
Förändringen innebär att nämndens delegationsordning behöver revideras. Ändringarna
avser punkterna F.5.5 och F.6.6 enligt bifogat förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Delegeringsordning förslag mars 2021.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 (2021-03-08 BUN AU
§23).doc
_____
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Dnr BUN 2021/35

§ 28 Information från sektorschefen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschefen informerar muntligen om aktuella teman i verksamheten.
_____
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Dnr BUN 2019/5

§ 29 Fyllnadsval kontaktpolitiker
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Ingemar Kristensson (C) väljs till ny kontaktpolitiker för fristående förskolor och skolor.

Ärendebeskrivning
Då Henriette Avemarie (C) har avsagt sig uppdraget som kontaktpolitiker för fristående
förskolor och skolor bör nämnden utse en ny kontaktpolitiker.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar, med instämmande av Rolf Streijffert (SD), att Ingemar
Kristensson (C) väljs till ny kontaktpolitiker för fristående förskolor och skolor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kontaktpolitiker rev 201126.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08 (2021-03-08 BUN AU
§24).doc
_____
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Dnr BUN 2021/21

§ 30 Redovisning från kontaktpolitiker
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker redovisar sina genomförda uppdrag under denna punkt.
_____
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Dnr BUN 2021/34

§ 31 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Vid
dagens sammanträde redovisas följande:
Delegationsrapport 2021-02-01 - 2021-03-15

Beslutsunderlag
Delegationsrapport 2021-02-01 - 2021-03-15.htm.pdf
_____
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Dnr BUN 2021/23

§ 32 Anmälningar 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:
1. Synpunkter och svar gällande nya upptagningsområde för skolskjuts i Höörs kommun
2. Beslut från Skolverket om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds för 2021
3. Beslut från Skolverket om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2021
4. Beslut från Skolverket om statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2019/2020
5. Beslut från Skolverket om statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2019/2020
6. Beslut från Skolverket om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”
7. Undertecknat avtal gällande InfoMentor
8. Protokoll från SÖSAM 2021-01-21
9. Protokoll från SÖSAM 2021-01-28
10. Protokoll från SÖSAM 2021-02-10
11. Protokoll från SÖSAM 2021-02-18
12. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-08
_____
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Dnr BUN 2021/1

§ 33 Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10 §) för 2021
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.

Beslutsunderlag
1. Kränkningar jan-till mars 21.xlsx<!-- 8. Workdocument -->
_____
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