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Dnr BUN 2017/207

§ 94 Utbildning av politiker i Meetings +
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om utbildningen i Meetings+ med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, utbildar de förtroendevalda i Meetings+.
Den 23:e juni läggs nuvarande plattform för Höör24 – politikerplattformen ner. Kansliet
har därför köpt in Meetings + som är ett annat system för att visa kallelser och
beslutsunderlag för förtroendevalda. Politiker kommer att använda Meetings+ appen som
finns att installera på läsplattan. Appen är lätt att använda men det ser helt annorlunda ut
jämfört med Höör24. Kommunkansliet erbjuder därför alla förtroendevalda en utbildning
där de kommer att få information om hur de loggar in på appen och hur de kan läsa
handlingar på ett möte. Utbildningen varar 1 timme. Varje nämndsekreterare ansvarar för
att utbilda ledamöter i sina nämnder men hela kansliet hjälps åt. Appen är anpassad till
att de förtroendevalda använder kommunala iPads (detta är en kostnadsfråga).
Handlingarna kan till viss del läsas på Höörs kommuns hemsida, men där syns inte
sekretesshandlingar och handlingar som skyddas av personuppgiftslagen av
säkerhetsskäl och integritetsskäl.

Inför utbildningen ombeds politiker förbereda följande:
1. Har du ingen kommunal iPad, kontakta Staffan Olofsson e-post:
staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 0413-28169 så tillhandahåller han en till dig.
2. Kontrollera att du kan logga in på din Ipad och din e-postadress så att du har åtkomst
till kommunens nätverk innan utbildningen.
3. Ett installationsmeddelande har skickats ut till din Ipad där du väljer ”Installera” när du
får uppmaningen om appinstallation från MobileIron. Appen heter Meetings Plus by
Formpipe.
4. Appen går även att hämta via MobileIron i din Ipad i appen ”Apps@Work” där den listas
på förstasidan. Om du inte har installerat MobileIron så följ instruktionerna enligt manual
för att installera detta. MobileIron ska finnas på alla kommunala Ipads. För ytterligare
hjälp kontakta Staffan Olofsson e-post: staffan.olofsson@hoor.se, telefonnummer: 041328169.
Beslutsordning
Ordföranden frågar Barn- och utbildningsnämnden om föredragningspunkten kan läggas
med godkännande till handlingarna och finner bifall till förslaget.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Meeting+ info till förtroendevalda.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§89).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.
Efter sammanträdets öppnande kommer förtroendevalda Anita Tarkkonen (V) och deltar i
sammanträdet från § 102 och Camilla Kampf (M) deltar från § 103.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes.

Ärendebeskrivning
Föredragningslista och kallelse till kvällens möte är publicerade på Höör24, till vilken
ledamöter och ersättare har åtkomst.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Lars Oscarsson (S) utses att justera kvällens protokoll, och
2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 19 juni,
kl. 15:30.

Ärendebeskrivning
I tur att justera av de närvarande är Lars Oscarsson (S).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det förligger ett förslag till beslut.
Justeringsmännen diskuterar föreslagen justeringstidpunkt. Justeringsmännen föreslår
att protokollet justeras föreslagen dag kl. 15:30.
Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden bifallit beslutsförslaget med
förändringen avseende tidpunkten för protokollets justering.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/29

§ 98 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-05-08
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2017-05-08 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-08 anmäls.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns flera punkter på föredragningslistan som behandlar
anmälan av protokoll.
Ordföranden frågar nämnden om Barn- och utbildningsnämnden kan behandla ärendena
som en samlad punkt. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget.
Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna har någonting att yttra eller fråga avseende
de anmäla protokollen.
Ordföranden ställer proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden lagt
protokollen med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-08.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§87).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/171

§ 99 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-05-08 som omfattas
av sekretess
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2017-05-08 som
omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-08 som omfattas av
sekretess anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-08.
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§88).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/20

§ 100 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts
protokoll från sammanträdet 2017-05-30
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från sammanträdet
den 2017-05-30 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-05-30 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/203

§ 101 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-05-30 som omfattas
av sekretess
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den
2017-05-30 som omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-05-30 som omfattas av sekretess
anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-05-30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/206

§ 102 Barn- och utbildningsnämndens
myndighetsutövning mot enskild under
sommaren 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Nämndens och nämndens arbetsutskotts beslutanderätt under perioden 2017-06-13-2017-07-31 delegeras till barn- och utbildningsnämndens ordförande eller tjänstgörande
ordförande i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild, och
2. Nämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande får i uppdrag att på nämndens
eller nämndens arbetsutskotts vägnar avge yttrande till domstol eller annan myndighet
under perioden 2017-06-13--2017-07-31 i ärenden gällande myndighetsutövning mot
enskild, och
3. Nämndens och nämndens arbetsutskotts beslutanderätt 2017-08-01--2017-08-06
delegeras till 1:e vice ordföranden i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild,
samt
4. Nämndens 1:e vice ordförande eller tjänstgörande ordförande får i uppdrag att på
nämndens eller nämndens arbetsutskotts vägnar avge yttrande till domstol eller annan
myndighet under perioden 2017-08-01--2017-08-06 i ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.

Ärendebeskrivning
Nämndens sista sammanträde för terminen infaller 2017-06-12. Ordförande eller
tjänstgörande ordförande ges beslutanderätt i ärenden under nämndens sommaruppehåll
som infaller under perioden 2017-06-13--2017-08-07.
Arbetsutskottets första möte på höstterminen infaller 2017-08-08 samt nämndens första
möte infaller 2017-08-21.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§90).doc
_____
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Dnr BUN 2017/212

§ 103

Resa till förskola - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet upprättas i separat protokoll med hänsyn till PuL och OSL.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/218

§ 104 Höörs fastighets AB:s deltagande i vid
skyddsronder inom Barn- och
utbildningssektorn
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Hemställa till Kommunstyrelsen att tillse att Höörs fastighets AB medverkar i Barn- och
utbildningssektorns skyddsronder.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet Skyddsronder av skolornas kök på
sammanträdet 2017-05-08, § 81. Under sammanträdet uppkom diskussion kring Höörs
Fastighets AB:s, HFAB, deltagande vid skyddsronder.
Tf VD för HFAB, Lars Anebreid, var inbjuden till Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2017-05-30 och klargjorde HFAB:s perspektiv på saken.
Lisbeth Bonthron förklarar att Barn- och utbildningssektorn och HFAB har haft ett möte
som har utmynnat i minnesanteckningar. Minnesanteckningarna fastställer en rutin för
arbetsgången och kommunikation mellan HFAB och Barn- och
utbildningssektorn framöver.
Beslutsmotivering
Ägardirektivet avseende HFAB bör ses över för att motverka framtida arbetsmiljöproblem.

Överläggning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att Barn- och utbildningssektorns
arbetsledare är ansvariga för både elever och personals arbetsmiljö. Sektorsledningen
exemplifierar rektors ansvar.
Ledamöterna diskuterar ärendets uppkomst.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet.
Ordföranden ställer proposition och finner att arbetsutskottet bifallit arbetsutskottets
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§92).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2. Minnesanteckningar.docx
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/18

§ 105 Ändring av detaljplan för Höör 57:17 m
fl. fastigheter (del av Kvarnbäck) i Höör
(Koriandern)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har inget att erinra mot föreslagen ändring i detaljplanen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
Ett förslag till ny detaljplan kv. Koriandern, Kvarnbäck närmast Kvarnbäcksvägen, har
tagits fram och skickas nu ut för samråd. Samrådets syfte är att förbättra
kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.
Planområdet är beläget inom det kommunala utbyggnadsområdet Kvarnbäck med
Kvarnbäcksvägen och väg 13 norr därom, ca 1 km fågelvägen nordväst om Höörs
centrum. Inom planområdet som ingår i etappen föreslås flerfamiljshus i två plan med
maximalt 24 lägenheter.
Samrådshandlingarna med bilagor finns på www.hoor.se
Direktlänk:
https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-ochomradesbestammelser/pagaende-planarbete/hoor-5717-kv-koriandern-kvarnback-etapp2a-kvarteret-narmast-kvarnbacksvagen/?highlight=Koriandern
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Infoblad Samråd Koriandern.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§95).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/61

§ 106

Ekonomisk uppföljning april 2017

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Hemställa till Kommunstyrelsen att påskynda ärendet avseende ekonomiskt tillskott för
utrustning av de nya förskolorna, och
2. I övrigt lägga den ekonomiska uppföljningen för april månad 2017 med godkännande
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom, Anna Svensson, följer upp Barn- och utbildningsnämndens ekonomi för
innevarande budgetperiod.
Anna Svensson förklarar att Barn- och utbildningsnämnden prognositerar att följa
budgetramen. Anna Svensson förklarar att det finns avvikelser på verksamhetsnivå.
Anna Svensson förklarar att verksamhetsområde förskolan vid sammanträdestidpunkten
påvisar ett överskott eftersom Barn- och utbildningsnämnden räknar med att uppbära
statsbidraget för Mindre barngrupper. Anna Svensson poängterar att det finns en viss
osäkerhetsfaktor kring uppbärandet av statsbidraget eftersom bidraget förutsätter att
Barn- och utbildningssektorn håller viss personaltäthet.
Antalet inskolade barn på de nyetablerade förskolorna ökar vilket gör att Barn- och
utbildningsnämnden kan förvänta sig att både intäkterna och kostnaderna ökar. Anna
Svensson förklarar att en annan osäkerhetsfaktor i prognosen är att utrustning och
material till de nya förskolorna inte är inräknat i Barn- och utbildningsnämndens budget.
Anna Svensson förklarar att Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära tillskott
i budgetramen för att täcka denna kostnad.
Anna Svensson går igenom respektive beställare och förklarar vad eventuell avvikelse
kan härledas till.
Anna Svensson förklarar att Barn- och utbildningsnämnden är balanserad.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet.
Ordförande ställer proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden bifallit
arbetsutskottets beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

BUN investeringsredovisning 1704 Tabell.pdf
BUN Investeringsredovisning april 2017.pdf
BUN månadsuppföljning 201704.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
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§93).doc
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Dnr BUN 2014/34

§ 107 Informationspunkt: Projekt - Lärande
2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Med godkännande och glädje lägga informationen om Projekt - Lärande 2020 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstrateg, Christel Jansson, föredrar ärendet.
Christel Jansson informerar om nulägesbeskrivning förskole- och skolutveckling maj
2017. Beskrivingen är upprättad av Christel Janson med stöd av medförfattare.
Christel Jansson förklarar att Barn- och utbildningssektorn har under det senaste
decenniet haft fler projekt med syftet att öka måluppfyllelsen och professionen. Christel
Jansson förklarar att Barn- och utbildningssektorn upprättade förra beskrivningen år 2014.
Christel Jansson klargör att det har hänt mycket på skolutvecklingsområdet under de tre
åren som har förlöpt. Christel Jansson poängterar att all skolutveckling måste vara hållbar
och långsiktig.
Christel Jansson går igenom rapporten.

Överläggning
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att rapporten är mycket välskriven.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§100).doc
2. Nulägesbeskrivning juni 2017 Höörs förskolor och skolor.docx
_____
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Dnr BUN 2015/164

§ 108

Informationspunkt: Integrationsfrågor

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om integration med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet tillsammans med
utvecklingsstrateg Christel Jansson.
Cecilia Palmqvist förklarar att Barn- och utbildningssektorn kommer delta i EU-projektet,
KINO, tillsammans med andra närliggande kommuner. Projektet startade 2017-03-01 och
avslutas 2019-01-31.
KINO startade upp med anledning av det ökade mottagandet av asylsökande och
nyanlända, inklusive ensamkommande barn i kommunerna. Det ökade mottagandet har
inneburit att behov av att utarbeta nya pedagogiska förhållningssätt. KINO-projektet syftar
till att etablera en bra och individanpassad integration i skola och arbete. Avslutat projekt
förväntas bland annat leda till ökad kunskap och förbättrade färdigheter hos deltagande
individ, ökat erfarenhetsutbyte såväl inom kommunens verksamheter som med de andra
deltagande kommunerna och nya och utökning av befintliga nätverk.
Cecilia Palmqvist informerar om att nyanlända elever har nått behörighet och blivit
antagna till nationellt gymnasieprogram.

Överläggning
Ledamöterna diskuterar arbetstidsinsatsen från lärarna och att deltagande i projektet kan
vara svårt att förena med läsårstiderna. Cecilia Palmqvist förklarar att Barn- och
utbildningsnämnden ska bidra med ca 20 stycken medarbetare, totalt är det ca 65 stycken
medarbetare från kommunen som ska delta i projektet. Cecilia Palmqvist poängterar att
Barn- och utbildningssektorn har anfört att kurstillfällena bör vara flexibla och förläggas
utanför undervisningstid. Cecilia Palmqvist betonar att Barn- och utbildningssektorn hyser
farhågor kring de organisatoriska omständigheterna och därför har Måltidsverksamheten
involverats i projektet.
Cecilia Palmqvist förklarar att det är oklart om Barn- och utbildningssektorn blir
återbetalningsskyldiga om sektorn inte deltar i projektet fullt ut, vilket är en risk.
Ledamöterna poängterar att det i läsårstiderna finns inplanerade
kompetensutvecklingsdagar och att deltagandet i projektet i möjligaste mån bör förläggas
på redan avsatta dagar för utveckling.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
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Dnr BUN 2017/57

§ 109 Lärcentrum för gymnasiets
Introduktionsprogram och
Vuxenutbildning - SFI i Höörs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Med start under hösten 2017 kommer vuxenutbildningen i Höör i samarbete med
Eslövs SFI att erbjuda SFI utbildning i Höör, och
2. Rektor för vuxenutbildningen i Höör ges i uppdrag att planera för uppstarten och
återkomma i september 2017 med ett detaljerat förslag.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
Rektor, Catharina Pålsson, fick i uppdrag av arbetsutskottet, 2017-04-25, § 68, att
utarbeta beslutsunderlag till etablering av SFI i Höörs kommun.
Alla nyanlända kommuninvånare har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare,
SFI om de saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen
syftar till att ge. Hemkommunen, den kommun där personen är folkbokförd, är skyldig att
erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Det finns i skollagen ingen övre åldersgräns
definierad.
Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna påbörjas inom tre
månader om det inte finns särskilda skäl. För personer som omfattas av lagen om
etableringsinsatser ska kommunen aktivt verka för att de ska kunna påbörja SFI inom en
månad från det att de anmält sig till utbildningen.
Utbildningen är kursutformad och varje elev ska ha en individuell studieplan.
Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges
möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att SFI kan kombineras med
andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning.
Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.
Under 2017 har antalet nyanlända i kommunen ökat och enligt planerna kommer antalet
att fortsätta öka. Idag erbjuder Höörs Kommun SFI utbildning i Eslöv. Utbildningen av
nyanlända kommuninvånare har under många år skett i Eslöv med ett mycket gott resultat
men under 2017 har kön ökat och kommunens elever kan inte påbörja sin utbildning inom
lagstadgad tid.
För att korta kön och öka flexibiliteten när inflödet av elever hela tiden ökar är tanken att
Höörs Vuxenutbildning i samarbete med Eslövs SFI ska starta en klass på dagtid, spår 3,
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och en introduktionskurs på kvällstid. Anledningen att man väljer att starta spår 3 är att
det är det avslutande utbildningsnivån och efter det är det tänkt att eleverna ska påbörja
grundläggande komvuxutbildning. Läses spår 3 i Höör är det också lättare att kombinera
de avslutande kurserna på SFI med kurser på Komvux i andra ämnen. Även samarbetet
mellan utbildningen och Arbetsförmedlingen samt Drivhuset, Höörs arbetsmarknadsenhet,
kommer att underlättas genom möjligheten att kombinera studierna med tex praktik
kommer öka. På detta sätt skapas även ett naturligt samarbete med näringslivet i Höör.
Beslutsmotivering
Alla nyanlända kommuninvånare har lagstadgad rätt att starta sin svenskutbildning inom
tre månader och för de som ingår i etableringen ska skolstarten ske inom en månad. För
att möta det ökade behovet av utbildningsplatser i Höörs Kommun kommer förslagsvis
delar av SFI utbildningen starta på plats i Höör. Att starta utbildningen i samarbete med
Eslöv kommer att underlätta en snabb start och öka flexibiliteten om elevunderlaget
förändras.

Överläggning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att Barn- och utbildningssektorn i
dagsläget köper samtliga tjänster avseende SFI från Eslövs kommun. Rektor, Catharina
Pålsson, har påbörjat ett samarbete med Eslövs kommun med intentionen att erbjuda SFI
för utvalda spår i Höörs kommun framöver.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU
§68).doc
2. Utredning Starta Svenska för invandrare 20170529.docx
3. Tjänsteskrivelse SFI 20170528.docx
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30 (2017-05-30 BUN AU
§91).doc
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Dnr BUN 2017/74

§ 110 Muntlig information: anmälan av
kränkningsärenden till skolhuvudmannen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.
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.
Cecilia Palmqvist visar ledamöterna en sammanställning över
anmälda kränkningsärenden under VT 2017.

Överläggning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, förklarar att rutinen med vilken typ
av händelser som ska rapporteras till Barn- och utbildningssektorn har tagit tid att
etablera. Cecilia Palmqvist förklarar att presenterad statistik kan användas till det fortsatta
skolutvecklingsarbetet.
Ledamöterna diskuterar hur anmälningsförfarandet av kränkningsärende går till. Cecilia
Palmqvist informerar om att en incidentrapport upprättas och diarieförs hos Barn- och
utbildningssektorn. Cecilia Palmqvist betonar att det är skolans uppgift att utreda
kränkningsärenden och vidta åtgärder i kränkningsärenden.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om nämnden kan godkänna att fackliga ombudet, Lena
Garmer-Lang (LR), närvarar under föredragningen. Barn- och utbildningsnämnden ställer
sig positiva till förslaget.
_____
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Dnr BUN 2016/26

§ 111 Lägesrapport: Lokalförsörjning –
lägesrapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Lägga informationen om lokalförsörjning inom Barn- och utbildningssektorn med
godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth- Bonthron föredrar ärendet.
Lisbeth Bonthron informerar om nedanstående:
Förskolemodulerna i Tjörnarp är på plats och kan börja användas.
Förskolemodulerna på Fogdarödsområdet väntas kunna tas i bruk i augusti.
Holmas förskola som drabbades av brand väntas kunna tas i bruk i augusti.
HFAB ansvarar för framtagande av ritningar till nybyggnation av lokaler för förskola och
pedagogisk omsorg i Norra Rörum där tidsplanen innebär ett ibruktagande under
senvåren 2019.
Detaljplanen för Sätoftaområdet med 8 avdelningar förskola samt matsal mm är inne i
granskningsfas, därefter väntas kommunstyrelsen kunna fatta beslut kring fortsatt
process. Handlingarna har varit ute på samråd och samrådstiden är till enda idag.
Diskussioner har inletts angående en samordning av mark och planer för etablering
gällande särskilt boende, förskola, grundskola F-6, sporthall vid Maglasätevägen och
BUN kommer att kallas av kommunalrådet till styrgruppen där nästa möte infaller i
september. Lisbeth Bonthron har deltagit i några av dessa möten tillsammans med
måltidschef Eva Kullenberg.
Ärendet är inte så långt fortskridit och är mer en detaljplan ärende. Upprättat
detaljbyggnadsplan för kommunen till 2026. Föreslår att kommunbyggnationen ska
föredra.
_____
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Dnr BUN 2017/68

§ 112

Tillsyn - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet upprättas i separat protokoll med hänsyn till PuL och OSL.
_____
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Dnr BUN 2016/122

§ 113 Ansökan om utdömande av vite SEKRETESS
Ärendebeskrivning
Ärendet upprättas i separat protokoll med hänsyn till PuL och OSL.
_____
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Dnr BUN 2017/50

§ 114 Redovisning av inkomna skrivelser och
protokoll
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av inkomna skrivelser och
protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:
Kommunstyrelsen, 2017-05-15, § 146, Detaljplanelagd tomtmark för förskolor och skolor,
Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildning i Höörs kommun.
Kommunstyrelsen, 2017-05-15, § 112, Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i
Höörs kommun 2016, BUN 2015/221.
Kommunstyrelsen, 2017-05-15, § 117, Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025,
BUN 2017/98.
Kommunfullmäktige, 2017-04-26, § 62, Fyllnadsval.
Kommunfullmäktige, 2017-04-26, § 56, Motion: Externa investeringar på lokaler, Nya
Moderaterna.
Kommunfullmäktige, 2017-04-26, § 58, Uppdrag till HFAB att påbörja projektering på
Sätoftaskolan.
Kommunfullmäktige, 2017-04-26, § 57, Motion avseende överenskommelse mellan
asylsökande och boende.
Kommunfullmäktige, 2017-04-26, § 59, Anmälan: Ekonomisk månadsuppföljning februari
2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-24, § 136, Vad som ingår i en
nämndsordförandes fasta arvode.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-24, § 159, Plan för delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning i Höörs kommun 2016-2018.
Skolverket, Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för
tidsbegränsat anställda inom vården för 2017, BUN 2017/105.
Skolverket, Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
för 2017, BUN 2017/172.
Skolverket, Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av
verksamhet för nyanlända elever för 2017, BUN 2016/263.
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Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. stöld.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom brand.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom brand.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse genom brand.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.
Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.
Beslutsordning
Samlad punkt.

Beslutsunderlag
1. BUN SÖSAM 170529.pdf
2. BUN SÖSAM 170420.pdf
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Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-12

31 (31)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/51

§ 115

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall
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:
Redovisning av förskolechefs/rektors/sektorschefens delegationsbeslut anställningar och
avgångar under maj 2017.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade maj 2017, Dnr
BUN 2017/1.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut
rapporterade maj 2017, Dnr BUN 2017/3.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut
rapporterade maj 2017, Dnr BUN 2017/2
Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade maj
2017, Dnr FSK 2017/1.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, beslut rapporterade
maj 2017, BUN 2017/192.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B maj 2017.docx
2. Redovisning av delegeringsbeslut C.P maj 2017.docx
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