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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Mejeriet 4
Måndagen den 21 mars 2022 kl 18:00

Kallade ledamöter

Ingemar Kristensson (C), Ordförande
Susanne Andersson (M), 1:e vice ordförande
Rolf Streijffert (SD), 2:e vice ordförande
Pär Bjelvehammar (S)
Katarina Gisow (L)
Johan Syréhn (MP)
Jennie Svensson (SD)
Christel Lindqvist (V)
Sarah Nystedt (M)

För kännedom

Hans-Erik Johansson (KD)
Maria Jönsson (C)
Åke Lundström (SD)
Emma Öster (SD)
Sabahudin Islamovic (S)
Lena Hyltén-Cavallius (MP)
Jörgen Nilsson (V)
Gabriella Salomonsson Bicki (M)
Christina Pehrson (L)

Övriga kallade

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef
Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef
Anna V Svensson, ekonom
Ingela Nilsson, transportstrateg
Sara Bruun, lärare/utvecklingsstrateg
Ulrika Östhall, Nämndsekreterare

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

1

Upprop
Ordförande

18:00

2

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande

3

Anmälan av jäv
Ordförande

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
Ordförande

Dnr
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

5

Anmälan om diskriminering och kränkande behandling
(Skollagen 6 kap. 10§) för 2022
Sara Bruun

18:05

BUN 2022/8

6

Namninsamling begäran om skolskjuts mellan
Stanstorp/Ormanäs och Sätoftaskolan
Ingela Nilsson

18:15

BUN 2022/39

7

Ekonomisk månadsuppföljning och tidplan för ekonomisk
uppföljning för barn- och utbildningsnämnden 2022
Anna V. Svensson

18:30

BUN 2022/11

8

Statsbidrag tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2022 ”skolmiljarden” till följd av covid-19
pandemin
Anna V. Svensson

BUN 2022/27

9

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i
förskolan 2022
Anna V. Svensson

BUN 2022/28

10

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete 2021
Cecilia Palmqvist

BUN 2022/38

11

Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Ordförande

BUN 2019/184

12

Revidering av delegationsordning, delegationsbeslut
omplacering av elev till annan skolenhet
Lisbeth Bonthron

BUN 2022/26

13

Fastställande av maximal elevkapacitet vid skolenheterna
läsåret 2022-2023
Lisbeth Bonthron

BUN 2021/328

14

Samråd om Utvecklingsplan för Tjörnarp, del av
översiktsplan för Höörs kommun
Lisbeth Bonthron

BUN 2022/29

15

Samråd detaljplan för del av Fogdarp 9:27 (Elisefarm) (
KSF 2021/665)
Lisbeth Bonthron

BUN 2022/37
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

16

Redovisning från kontaktpolitiker

BUN 2022/9

17

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2022

BUN 2022/10

18

Anmälningar 2022

BUN 2022/2

19

Information från sektorschefen
Lisbeth Bonthron
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan av jäv

Förslag till 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.)
_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Katarina Gisow (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, fredagen den 25 mars
2022 klockan 09:00

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 09:00 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.
_____
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Dnr BUN 2022/8

5

Anmälan om diskriminering och
kränkande behandling (Skollagen 6 kap.
10§) för 2022

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Den lämnade informationen 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
Kränkningar feb-mars 2022.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/39

6

Namninsamling begäran om skolskjuts
mellan Stanstorp/Ormanäs och
Sätoftaskolan

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Tacka för redovisningen och översända den som svar till avsändarna.

Ärendebeskrivning
Krav på skolskjuts till följd av trafikförhållanden på vägsträckning samt kortare restider har
inkommit till Höörs kommun 2022-02-21.
Ärendet rör boende i Stanstorp som har valt skolgång på Sätoftaskolan. Större delen av
Stanstorp ligger inom 5 km från Sätoftaskolan och därmed har elever i högstadieålder inte
rätt till skolskjuts. Boende anför att elever måste passera Stanstorpsvägen vid
Nybykorset. Denna passage anses farlig och helt olämplig som gång- och cykelväg
oavsett elevers ålder. Krav framställs i skrivelsen på att Höörs kommun vidtar omedelbara
åtgärder och planerar om turerna för skolskjutsar så att alla barn i Stanstorp/Ormanäs kan
åka skolskjuts från och till Sätoftaskolan på ett sätt som anpassas till elevernas skolgång
utan att behöva åka långa omvägar och stå och vänta inne i Höör eller någon
annanstans.
Organisation
Skolskjutsturerna planeras inför varje nytt läsår utifrån elevernas rätt till skolskjuts.
Förändringar planeras inför läsåret 2022/23 när skolvalsprocessen avslutats och behoven
är kända. Ambitionen är att skolskjutsturerna för det aktuella området justeras och att
restiden därmed kortas. Elever kan ges möjlighet att medfölja befintliga turer ”i-mån-avplats” bland annat till följd av trafikförhållanden.
Rättsläge
Trafikförhållandena för den aktuella korsningen har uppmärksammats från kommunens
sida flera gånger vid samråd med Trafikverket som ansvarar för vägsträckningen.
Lagstiftning kring rätten till skolskjuts återfinns finns i Skollagen 10 kap §32. Rätten till
skolskjuts gäller inte vid val av annan skola än den som kommunen annars skulle placerat
eleven vid. Riktlinjer för skolskjuts i Höörs kommun har fastställts av Barn- och
utbildningsnämnden.
Förändrade upptagningsområden gällande skolskjuts, Diarienummer BUN 2018/310,
beslutades av Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 §141. Det innebär en successiv
övergång med start läsåret 2019/20 så att elever i det aktuella området, F-klass, åk 4 och
åk 7 tillhör Sätoftaskolans upptagningsområde.
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Rätten till skolskjuts följer detta successiva införande med avståndsgränser som ökar
med elevernas ålder och är innevarande läsår fullt ut genomfört.
Rätten till skolskjuts regleras också utifrån avståndet mellan hem och anvisad skola.
Elever i högstadieålder är berättigade till skolskjuts om avståndet överstiger 5 km. Utöver
detta kan man ges möjlighet att medfölja befintliga turer ”i-mån-av-plats”, i enlighet med
fastställda riktlinjer för skolskjuts i Höörs kommun.
Restider inom skolskjutstrafiken är planerade och följer det regelverk som fastställts i
Höörs kommun, vilket innebär att
väntetider på skolan före och efter skoldagen inte bör överstiga mer än 30 minuter per
tillfälle
restider i fordon under ordinarie tur inte bör överstiga 60 minuter.
Detta följer de prejudikat som finns efter rättsliga prövningar som gjorts.
Ekonomi
Förändringar kan inte ske utan att de får ekonomiska effekter och därmed skulle få
påverkan på nämndens budget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Skolbussar_StanstorpSa¨tofta.pdf
3. Riktlinjer för skolskjuts i Höörs kommun.pdf
4. Tjänsteskrivelse BUN 2018 310.pdf
5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-10 (2018-09-10 BUN AU
§107).doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN §141).doc
7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§21).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/11

7

Ekonomisk månadsuppföljning och
tidplan för ekonomisk uppföljning för
barn- och utbildningsnämnden 2022

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna månadsuppföljningen för februari.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 1,1 mkr men
prognostiserar för året ett underskott på 2,3 mkr.
Det finns för närvarande ett överskott i budgeten för tilläggsbelopp, motsvarande 0,6 mkr.
Det har inkommit fler ansökningar för tilläggsbelopp från andra huvudmän, för elever i
behov av särskilt stöd, där beslut inte föreligger inom perioden, men där prognosen för
året balanserar mot budget.
Verksamhet grundskola prognostiserar ett underskott på 2,3 mkr. Underskottet är i sin
helhet hänförbart till högstadiet. För en trygg och säker arbetsmiljö för elever och
personal gjordes organisatoriska förändringar med en ökad bemanning kring elever i
behov av särskilt stöd. Underskottet härleds till den ökade bemanningen.
I prognosen har det tagits hänsyn till i nuläget planerade åtgärder. Kommande
läsårsplanering 2022/2023 görs under våren.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. BUN Månadsuppföljning 202202.pdf
3. Avvikelse Ringsjöskolan 202202.docx
_____
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Dnr BUN 2022/27

8

Statsbidrag tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2022
”skolmiljarden” till följd av covid-19
pandemin

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Den andel av statsbidraget ”Skolmiljarden 2022” som tilldelas barn- och
utbildningsnämnden ska fördelas enligt följande:
per elev i förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och grundsärskola årskurs 1-9,
jämnt fördelad oberoende av årskurs,
utifrån verkligt elevantal i kommunens egna verksamheter samt för antal elever
folkbokförda i Höörs kommun i fristående skolor och kommunala skolor i andra
kommuner,
vid avstämning den 15 april för vårterminen 2022 och den 15 september för höstterminen
2022 samt att
utbetalning av statsbidraget sker som engångsbelopp vid ett tillfälle under vårterminen
2022 respektive höstterminen 2022 efter avstämningsdatum.

Ärendebeskrivning
Skolverket betalar ut statsbidrag under 2022 på 1 400 000 000 kronor till landets
kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på
elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Statistiken som
ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive
kommun. Skolverket kommer betala ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av
pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti. Varje kommun
beslutar själva, utifrån aktuella behov, hur medlen ska fördelas för att säkerställa elevers
kunskapsutveckling och hälsa i skolformerna. Tilldelningen av den tillfälliga förstärkningen
har skett efter överväganden och beslut i kommunens centrala ledningsgrupp.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse.docx
Skolmiljarden 2022 preliminär beräkning.pdf
Beslut Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”Skolmiljarden”.pdf
Tilldelning per kommun tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022.pdf
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5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§17).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/28

9

Fördelning av statsbidrag för
kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Statsbidraget ”Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022” ska fördelas enligt följande:
per barn inskrivet i verksamhetsformen förskola,
jämt fördelad oberoende av ålder och vistelsetid,
utifrån verkligt barnantal i kommunens egna verksamheter samt för antal barn
folkbokförda i Höörs kommun i fristående förskolor,
vid avstämning den 15 maj 2022 samt,
utbetalning av statsbidraget sker som engångsbelopp vid ett tillfälle under vårterminen
2022 respektive höstterminen 2022 när kommunen erhållit bidragsmedel från Skolverket.

Ärendebeskrivning
Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda
bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående
förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.
För bidragsomgången 2022 är det totala beloppet 1,7 miljarder kronor. Varje kommun
tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan begära ut. Anslaget för
statsbidraget kommer preliminärt att utökas med ytterligare 400 miljoner kronor för år
2022.
Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till kvalitetshöjande
åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och enskilda
förskolor.
Det framgår inte av förordningen hur kommunen ska fördela bidraget utan det är
kommunen som bestämmer hur bidraget ska användas och fördelas.
Statsbidraget får användas till
att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets
riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i
förskolan.
Vid en statistikjämförelse av barngruppernas storlek och personaltäthet i kommunal
respektive fristående förskolor i Höörs kommun finns ingen differens. Andelen
förskollärare har minskat successivt under ett antal år varför behov av
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kompetensutveckling ökar i förskolans personalgrupper. Tillgänglig statistik från 2020
(www.kolada.se) för ”personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan” avseende
Höörs kommun gällande kommunal regi samt enskild regi visar att personaltätheten är
likvärdig. Dock kan konstateras att riksgenomsnittet och genomsnittet för liknande
kommuner visar en högre personaltäthet.
Statsbidraget kan därför bidra till högre personaltäthet och mindre barngrupper men
också användas för kompetensutveckling i förskolans personalgrupper.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Preliminär beräkning av fördelning Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§18).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/38

10

Barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsarbete 2021

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta huvudmannens kvalitetsrapport 2021.

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 2021.
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 2020/2021 avser vissa analyser sådant som ägt
rum eller följts upp höstterminen 2020.
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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. kvalitetsrapport HM 2021 febr22.docx
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3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§20).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2019/184

11

Fyllnadsval till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Välja Ingemar Kristensson (C) (L) till ordförande i barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för resterande del av mandatperioden 2019-2022.
_____
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Dnr BUN 2022/26

12

Revidering av delegationsordning,
delegationsbeslut omplacering av elev till
annan skolenhet

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Revidera delegationsordningen under rubrikerna Grundskolan F.6.7 samt
Grundsärskola F.7.6, genom att stryka delegering enligt Skollagen (2010:800) 10 kap,
30§, andra stycket, punkt 2 och Skollagen 11 kap, 29§, andra stycket, punkt 2, gällande
beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet - då
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Denna typ av
beslut ska framledes fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Föreslagen ändring i delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, Höörs
kommun, följer rättspraxis. Motivet är att beslut enligt Skollagen gällande
tvångsförflyttning är så pass ingripande för eleven att saken inte ska delegeras, utan att
beslutet måste fattas av den kommunala nämnd som är styrelse för grundskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Delegationsordning förslag mars 2022.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§13).doc.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2022-03-16

20 (27)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2021/328

13

Fastställande av maximal elevkapacitet
vid skolenheterna läsåret 2022-2023

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Fastställa slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2022/23, enligt
förslag daterat 2022-03-15.

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 vårdnadshavares önskemål om skolplacering till förskoleklass samt
årskurs 7 inför läsåret 2022/23 avslutades 2022-02-27.
I december 2021 fastställde Barn- och utbildningsnämnden preliminär maximal
elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2022/23, grundat 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 2022-03-07 förelåg inte analys av
statistik över sökande till skolenheterna och antagningssimuleringar. Underlag daterat
2022-03-15 har utarbetats inför Barn- och utbildningsnämndens möte 2022-03-21.
Beslut om slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet inför det kommande
läsåret fastställs av Barn- och utbildningsnämnden.
Antagning till platser, enligt beslut om maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet
läsåret 2022/23, sker under våren utifrån Barn- och utbildningsnämndens fastställda
skolplaceringsprinciper.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-14 § 78, införa rangordnade önskemål
och fastställa skolplaceringsprinciper med urvalskriterier för skolplacering till förskoleklass
och årskurs 7 samt vid skolbyten i grundskolan. Förändringarna började gälla med
start läsår 2021/2022.
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.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Fastställande av maximal elevkapacitet vid skolenheterna 2022-23
AU.docx
2. Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-13 (2021-12-13 BUN §111).doc
3. HOORP2021REV.docx
4. Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-14 (2020-09-14 BUN §78).pdf
5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§14).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/29

14

Samråd om Utvecklingsplan för Tjörnarp,
del av översiktsplan för Höörs kommun

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot Utvecklingsplanen för Tjörnarp.
Beslutet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till Utvecklingsplan för Tjörnarp ligger ute för samråd.
Utvecklingsplanen för Tjörnarp vidareutvecklar och fördjupar övergripande utvecklingsstrategier från översiktsplan för Höörs kommun, antagen 2018. Utgångspunkten har varit
att identifiera mark för 150 nya bostäder fram till 2035.
Trafikverkets projekt för ombyggnad av väg 23 förbi Tjörnarp till mötesfri väg är en fråga
för byns utveckling. Vägprojektet innebär ökad trafiksäkerhet men även en ökad barriäreffekt. Stängningen av direktanslutningar till väg 23 kommer att innebära ökade
trafikflöden på kommunala och enskilda vägar samt på den statliga Landsvägen genom
Tjörnarp. De ökade flödena längs Landsvägen belyser behovet av säker GC-väg och
trafiksäkra passager för att ta sig över Landsvägen.
Befintlig förskola och grundskola rymmer en ökning av elevunderlaget enligt
utvecklingsplanen.
De ökade flödena längs Landsvägen i och med ombyggnationen av väg 23 belyser
behovet av säker GC-väg och trafiksäkra passager för att ta sig mellan förskola och skola,
fritidsaktiviteter och bostäder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Utvecklingsplan.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§15).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/37

15

Samråd detaljplan för del av Fogdarp 9:27
(Elisefarm) ( KSF 2021/665)

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Följande frågor bör förtydligas i detaljplanen:
Beskrivning av förväntad ökning av antalet invånare inom åldersspannet 0 - 20 år inom
planområdet för att säkerställa tillgången av barnomsorg och skola.
Beakta planeringen av en trafiksäker skolskjutsangöring inom planområdet.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till planprogram för ”Elisefarm” (Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2) har tagits fram
och beslutats. Nu är en detaljplan för Fogdarp 9:27 ute på samråd. Detaljplanens
huvudsyfte är att pröva möjligheten att utveckla ett bostadsområde med 200 bostäder i
Höörs kommun i anslutning till Elisefarms golfbana. Syftet med planen är också att
möjliggöra olika verksamheter vid infarten till planområdet.
Vid remissförfarandet av samråd för planprogram för Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27,
Elisefarm, Hörby och Höörs kommuner år 2020
I detaljplanen för Fogdarp 9:27 lyfts barnperspektivet med betoning på barnkonventionen.
När det gäller skolfrågan finns mark avsatt för förskola för 80 barn. Närmsta förskola finns
idag i Snogeröd 5 km bort och bedrivs i enskild regi. Närmsta kommunala förskola är
förskolan i Sätofta 14 km bort. Närmsta grundskola inom kommunen är Gudmuntorp
Skola 7,5 km bort och där finns utrymme för ett ökat elevunderlag. Inom detaljplanen bör
en trafiksäker skolskjutsangöring rymmas. Nuvarande busshållplats vid E22 är inte
lämplig för skolskjuts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Programsamradsredogorelse_Elisefarm_fardigstallande.pdf
3. Illustrationsplan Elisefarm 20220112.pdf
4. Plankarta_Samrad_Elisefarm_2022-01-13.pdf
5. Planbeskrivning_Samrad_Elisefarm_2022-01-13_m.pdf
6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-07 (2022-03-07 BUN AU
§16).doc.pdf
_____
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Dnr BUN 2022/9

16

Redovisning från kontaktpolitiker

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Inget att rapportera.

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker redovisar sina genomförda uppdrag under denna punkt.
_____
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Dnr BUN 2022/10

17

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2022

Förslag till 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 2022-02-01 till 2022-03-13.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2022-02-01 - 2022-03.13.docx
_____
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Dnr BUN 2022/2

18

Anmälningar 2022

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:
1. Slutligt beslut i Förvaltningsrätten i Malmö mål 4694-21
2. Protokoll BUN SÖSAM 220127
3. Samarbetsavtal Prao i Skåne 2022
4. Beslut i kommunfullmäktige 2022-02-10 §8
5. Protokoll BUN SÖSAM 220207
6. Beslut statsbidrag bättre språkutveckling i förskola 2022
7. Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för
2022
8. Beslut statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2022
9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-03-07

Beslutsunderlag
1. Malmö FR 4694-21 Slutligt beslut 2022-02-04.pdf
2. Signerat protokoll.pdf
3. Samarbetsavtal Prao i Skåne 2022.pdf
4. Kommunfullmäktige 2022-02-02 (2022-02-02 KF §8).doc
5. Signerat protokoll.pdf
6. Beslut statsbidrag bättre språkutveckling i förskolan 2022.pdf
7. Beslut statsbidrag omsorg under kvällar nätter och helger.pdf
8. Beslut statsbidrag för barn som vistats i landet utan tillstånd för 2022.pdf
9. Justerat protokoll BUNAU 2022-03-07.pdf
_____
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19

Information från sektorschefen

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

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

