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§ 111

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop sker i enlighet med upprättad förteckning. Närvaro noteras.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 112 Fastställande av föredragningslista
samt extra ärenden som tillkommit
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Föredragningslistan till dagens möte godkännes, och
2. Tillkomna ärenden behandlas under egen punkt eller punkten övrigt.

Ärendebeskrivning
Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Meetings+, till vilken
ledamöter och ersättare har åtkomst.
Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, anmäler ärendet: Översyn av
ansökningsförfarandet gällande nyetablering av fristående förskola, BUN 2017/309.
Ärendet behandlas under § 118.
Maria Boström-Lambrén (S) anmäler ärendet: Arvodesreglemente 2017-2018: Anmälan
av deltagande i förrättningar, BUN 2017/104. Ärendet behandlas under § 128.
Maria Boström-Lambrén (S) anmäler ärendet: Övrigt: Vilka ledamöter ska se
sekretesshandlingar i Meetings+? Ärendet behandlas under § 129.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 113 Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Ola Kollén (C) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande, och
2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 14
augusti, kl. 08.30.

Ärendebeskrivning
Ola Kollén (C) är i tur att justera dagens protokoll.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med
förliggande beslutsförslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/30

§ 114 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-06-12
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 anmäls.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att § 114-117 är ärenden som avser anmälan av protokoll.
Ordföranden frågar ledamöterna om arbetsutskottet kan besluta om att lägga protokollen
med godkännande till handlingarna som en samlad punkt. Arbetsutskottet ställer sig
positiva till förslaget.
Ordföranden ställer proposition och finner att arbetsutskottet har lagt protokollen med
godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-12.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/237

§ 115 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-06-12 som omfattas
av sekretess
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 som
omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-12 som omfattas av
sekretess anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-06-12.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/261

§ 116 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-07-03
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-07-03 med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-07-03 anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-07-03.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/263

§ 117 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll från
sammanträdet 2017-07-03 som omfattas
av sekretess
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga protokoll från sammanträdet den 2017-07-03 som omfattas av sekretess läggs
med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträdet 2017-07-03 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag
1. Protokoll daterat 2017-07-03.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/309

§ 118 Informationspunkt: Översyn av
ansökningsförfarandet gällande
nyetablering av fristående förskola
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
Uppdra till bitr. Barn- och utbildningschef att utarbeta beslutsunderlag till arbetsutskottets
sammanträde den 2017-09-12.
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga informationen om översyn av ansökningsförfarandet gällande nyetablering av
fristående förskola med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, informerar arbetsutskottet om ärendet.
Cecilia Palmqvist klargör att under år 2016 reviderades ansökningsblanketten
och reglerna förändrades.
Cecilia Palmqvist förklarar att hon initierat översyn av ansökningsförfarandet med Malmö
Stads ansökningsförfarande som utgångspunkt. Cecilia Palmqvist informerar om att andra
kommuner, exempelvis Malmö Stad, använder sig av en så kallad etableringskontroll som
en del av ansökningsförfarandet. Etableringskontroll innebär att kommunen kontrollerar
att det innan uppstart av den fristående förskolan finns en lokal, anställd personal och en
ekonomikontroll av verksamheten. Cecilia Palmqvist förklarar att Barn- och
utbildningsnämnden bör ta ställning till om Höörs kommun ska införa
etableringskontroll. Skollagen (2010:800) stadgar att i 26 kapitlet, § 9a, att
etableringskontroll får göras innan utbildning startar. Om etableringskontrollen inte
uppfyller de uppställda kraven på verksamheten kan tillståndet nekas.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och konstaterar att ärendet ska behandlas som en
informationspunkt på nämndens sammanträde den 2017-08-21.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/205

§ 119 Uppföljning av studieresultat för elever
inom Idrottsakademin
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
Uppdrar till bitr. rektor, Cecilia Mattsson Jagenheim, att sammankalla arbetsutskottets
ledamöter till möte gällande eventuell förlängning av avtalet med MFF.
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga informationen om studieresultat för elever inom Idrottsakademin med godkännande
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. rektor Cecilia Mattsson Jagenheim, följer upp ärendet.
Ärendet om uppföljning av studieresultat för elever inom Idrottsakademin behandlades
senast på arbetsutskottets sammanträde 2017-05-30. Arbetsutskottet uppdrog till Mats
Svensson att föredra ärendet på Barn- och utbildningsnämndes sammanträde 2017-0821.
Rektor, Mats Svensson, och bitr. rektor, Cecilia Mattsson Jagenheim, har sammanställt
”Rapport idrottsakademin Ringsjöskolan 2015-2017.”
Idrottsakademin på Ringsjöskolan började höstterminen 2015 genom ett samarbete
mellan Malmö FF och Höörs Kommun. Förutom en unik möjlighet att få in mer idrott på
schemat så handlade samarbetet mest om måluppfyllelse. Under längre tid har pojkarnas
måluppfyllelse minskat både i riket och Höörs kommun. Ambitionen med akademin var
att ändra på utvecklingen samt att se om eleverna i idrottsakademin kan fungera
draghjälp till andra elever att öka sin måluppfyllelse. Cecilia Mattsson Jagenheim förklarar
att måluppfyllelsen ökat och ingen elev inom akademin har anmärkningsvärd frånvaro.
Cecilia Mattsson Jagenheim förklarar att eleverna tycker akademin är en unik chans.
Fotbollseleverna studerar i blandade klasser. Vidare har akademin har cirka 24 stycken
interkommunala elever. Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, informerar att
skolskjutsen för de interkommunala eleverna bekostas av respektive hemkommun.
Cecilia Mattsson Jagenheim förklarar att tränarna alltid ser den bästa sidan av eleverna
eftersom eleverna brinner för att utöva fotboll. Vidare har lärarna hittat arbetssätt som kan
återanknytas till fotbollsintresset vilket ger en positiv effekt på undervisningen.
Barn- och utbildningssektorn ser samarbetet med MFF som en möjlighet att få elever att
lyckas. Framgången på träningen tar eleverna med sig in i klassrummet. Kostnaden som
Höörs kommun bär är en långsiktig investering för samhället. De interkommunala
eleverna ger kommunen en inkomst och att lyckas med elever som kanske annars kommit
Justerande

Utdragsbestyrkande
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fel betalar igen sig flera gånger om.
Beslutsmotivering
Avtalsdiskussionen ska innehålla en diskussion om möjlighet att kombinera
idrottsakademin med andra idrottsgrenar för att öka genusperspektivet.

Överläggning
Arbetsutskottet lyfter frågan när avtalet löper ut och vilka aspekter som bör tas i beaktning
vid en eventuell förlängning av avtalet mellan avtalsparterna.
Arbetsutskottet diskuterar genus-perspektivet och att det är nyttigt för alla elever röra sig
under skoldagen.
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att Barn- och utbildningssektorn har
ansökt om statsbidrag för att möjliggöra mer rörelse för alla elever i skolan. Lisbeth
Bonthron informerar om att det var många sökande och att Höörs kommun blev nekade
bidrag men avser att ansöka på nytt.

Beslutsunderlag
1. Idrottsakademin på Ringsjöskolan resultat.pptx.pdf
2. Rapport idrottsakademin Ringsjöskolan.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/61

§ 120

Ekonomisk uppföljning maj 2017

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga ekonomisk uppföljning för maj 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, följer upp Barn- och
utbildningsnämndens ekonomi för innevarande budgetperiod.
Barn-och utbildningsnämnden prognostiserar en avvikelse på -0,4 Mkr jämfört med
budget.
Lisbeth Bonthron förklarar det prognostiserade underskottet på
gymnasiet. Underskottet härleds dels på vilket program eleverna studerar då
yrkesprogram är dyrare än teoretiska program. En annan osäkerhetsfaktor är att det är
svårt att förutspå antal elever som studerar på gymnasiet då eleverna ibland behöver
studera längre än en utsatt tre års period.
Arbetsutskottet diskuterar månadsuppföljningen avseende maj 2017.

Beslutsunderlag
1. BUN månadsuppföljning 201705.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/264

§ 121

Upphandling - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SEKRETESS med
hänsyn till PuL och OSL och upprättas i eget protokoll.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016/318

§ 122

Upphandling - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SEKRETESS med
hänsyn till PuL och OSL och upprättas i eget protokoll.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/164

§ 123

Informationspunkt: Integrationsfrågor

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga informationen om integration med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Cecilia Palmqvist förklarar att det råder en osäkerhetsfaktor gällande hur många elever
som kommer vara inskrivna på introduktionsprogrammet till HT 2017.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016/26

§ 124

Lägesrapport: Lokalförsörjning

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
1. Förtroendevalda ska representeras i styr- och arbetsgrupp som hanterar byggnation i
västra delen av Höör, förslagsvis en representant från partnerskapet och en
representant från fyrklövern, och
2. I övrigt lägga informationen om lokalförsörjning inom Barn- och utbildningssektorn med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth- Bonthron, föredrar ärendet.
Lisbeth Bonthron informerar om att Tjörnebomodulen är på plats och används. Gällande
Fogdaröd har Barn- och utbildningssektorn fått tillgång till lokalen och lokalen kommer att
tas i bruk inom kort. Vad gäller Holma går allting enligt plan och lokalerna beräknas kunna
vara tillgängliga för Barn- och utbildningssektorn i september. Vidare har detaljplanen för
Sätofta varit utställd och styrgruppen kommer att mötas inom snar framtid och bedöma
eventuellt inkomna överklaganden.
För nybyggnation i Norra Rörum gällande förskoleversamhet och pedagogisk omsorg
finns det ett utkast på ritningar. Möte med HFAB är inplanerat och förhoppningsvis kan
arbetsutskottet informeras på nästkommande sammanträde.
Lisbeth Bonthron informerar om att det har etablerats en styr- och arbetsgrupp som
hanterar byggnation i västra delen av Höör. Det bör finnas med politisk representation i
grupperna.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från sektorsledningen med
ett tillägg från arbetsutskottet.
Arbetsutskottet tillägger att förtroendevalda ska representeras i styr- och arbetsgrupp för
byggnation. Arbetsutskottet föreslår att en representant från partnerskapet och en
representant från fyrklövern ska utses.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för sektorsledningens beslutsförslag med
arbetsutskottets tilläggsförslag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/186

§ 125 Barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning - revideringar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
Uppdra till bitr. Barn- och utbildningschef att revidera avsnitt 1.7.6 i Barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning.
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Anta delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.
Ärenden om elever önskar gå om årskurs 9, enligt skollagen 7 kap. 10 §, det vill säga
fortsätta i grundskolan trots att skolplikten upphört. Enligt skollagen är det hemkommunen
som ska besluta om detta och i Barn- och utbildningsnämndes delegationsordningen
anges följande i avsnitt 1.7.6:
”Rektor för den kommunala grundskola, som vårdnadshavarens barn går i eller rektor för
den kommunala grundskola vars upptagningsområde eleven tillhör.”
Det fungerar utmärkt när eleven går i en kommunal skola, men om eleven går på en
friskola är det orimligt att rektorn på en kommunal skola ska besluta om en sådan elev. I
nuvarande delegationsordning omfattas nämligen alla elever, oavsett om de går i friskola
eller kommunal skola i skrivningen. En rektor fattar beslut om sin skolenehet, inte om
andras. Beslutet bör inte heller delegeras till en kommunal rektor, eftersom beslutet avser
en elev i en fristående skola. En lämpligare delegat är bitr. Barn- och utbildningschef som
beslutar om och handlägger ärenden om resursfördelning för elevers stödbehov inom
fristående och kommunala skolor.
I delegationsordningen bör därför tilläggas:
”För beslut rörande elever i fristående skolor delegeras till bitr. Barn- och utbildningschef.”

Beslutsunderlag
1. BUN delegation 150928.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/68

§ 126

Tillsyn - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SEKRETESS med
hänsyn till PuL och OSL och upprättas i eget protokoll.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/139

§ 127

Tillsyn - SEKRETESS

Ärendebeskrivning
Ärendet återfinns i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SEKRETESS med
hänsyn till PuL och OSL och upprättas i eget protokoll.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/104

§ 128 Arvodesreglemente 2017-2018:
Anmälan av deltagande i förrättningar
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta
Lägga informationen om anmälan av deltagande i förrättningar med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Maria Boström-Lambrén (S) informerar om uppstart av IKT-satsningen för lärarna
på Älvkullen. Maria Boström-Lambrén (S) och Susanne Andersson (M) anmäler sitt
deltagande. Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, ska översända programmet för
den aktuella dagen till arbetsutskottets ledamöter.
Maria Boström-Lambrén (S) anmäler att hon kommer engagera politiken bland
kommunens unga medborgare. Rapporter om elevinflytande kommer att lämnas.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 129 Övrigt: Vilka ledamöter ska se
sekretesshandlingar i Meetings+?
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
Åter behandla ärendet vid senare tidpunkt.

Ärendebeskrivning
Maria Boström-Lambrén (S) väcker frågan om vilka ledamöter som ska se
sekretesshandlingar inför arbetsutskottets- och nämndens sammanträde.

Överläggning
Arbetsutskottet diskuterar vem som ska ha tillgång till sekretesshandlingar. Ledamöterna
resonerar kring om ersättarna till ledamöterna i arbetsutskottet ska få tillgång till
sekretessforumet.
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, klargör att sekretesshandlingar ska delges
så få som möjligt.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

