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Dnr BUN 2018/94

§ 46 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
Ledamöterna Camilla Kampf (M), Lars Oscarsson (S) och Per-Olov Henriksson (S) är
frånvarande.
I ledamöternas ställe tjänstgör: för Camilla Kampf (M) Morgan Karlsson (M), för Lars
Oscarsson (S) Lena Mårtensson (S) och för Per-Olov Henriksson (S) Anita Tarkkonen
(V).
Per-Olov Henriksson (S) närvarar från och med § 54 och tjänstgör från och med § 55.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/94

§ 47 Fastställande av föredragningslista och
extra tillkomna ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Föredragningslistan till dagens sammanträde godkännes med tillägg till en ny punkt.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslistan. Kallelse med föredragningslista
till dagens möte är publicerad på Meetings+.
Ordförande, Susanne Andersson (M), anmäler en förändring i § 55. Beslutspunkt D ska
förslagsvis justeras och årskurs 4 plockas ut för att behandlas som eget ärende i § 56.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/94

§ 48 Val av Justerare och tidpunkt för
protokollets justering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Fredrik Hanell (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Justering sker på Höörs kommun, kommunhuset, kommunkansli 2018-04-16, kl. 08:30.
3. Direktjustering sker på Höörs kommun, kommunhuset, kommunkansli, 2018-04-09,
direkt efter sammanträdets avslutande.

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll.
Fredrik Hanell (MP) är nästa i turordning för justering.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/3

§ 49 Anmälan av Barn- och
utbildningsnämndens protokoll 2018-0305
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Lägga protokoll från nämndens sammanträde 2018-03-05 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från nämndens sammanträde den 2018-03-05 anmäls.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att § 49 och § 50 rör anmälan av protokoll.
Ordföranden frågar ledamöterna om nämnden kan besluta om § 49 och § 50 som en
samlad punkt och konstaterar bifall till förslaget.
Ordföranden frågar om nämnden kan lägga protokollen med godkännande till
handlingarna och konstaterar bifall till förlaget.

Beslutsunderlag
1. Protokoll BUN 180305.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/35

§ 50 Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskotts protokoll 2018-03-19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Protokoll från arbetsutskottet möte 2018-03-19 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll från arbetsutskottets möte 2018-03-19 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll daterat 2018-03-19
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/86

§ 51 Lägesrapport: inrättande av ny sektor –
Arbete och välfärd
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Uppdra till vuxenutbildningens rektor att tillsammans med personalchefen skriva fram ett
ärende till kommunstyrelsen där Vuxenutbildningen, Komvux och
Introduktionsprogrammet, ska överföras till den nya sektorn Arbete och Välfärd fr.o.m.
2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Rektor Catharina Pålsson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige har beslutat, 2018-01-31, att inrätta en ny sektor med arbetsnamnet
Arbete och Välfärd. Detta för att på ett effektivt och värdeskapande sätt organisera
kommunens arbetsmarknadsinsatser, integrationsinsatser, kultur- och fritidsverksamhet i
en sektor med tillhörande nämnd. Denna samordning kommer att skapa förutsättningar
för utveckling, samverkan och hög måluppfyllelse med avseende på inkludering,
integration och egenförsörjning genom ett salutogent förhållningssätt och god
handledning. Målsättningen är att öka andelen självförsörjande kommunmedborgare och
öka graden av innanförskap och upplevd delaktighet.
Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras snabbt och ställer stora krav på att
kommunen erbjuder väglednings- och utbildningsmöjligheter för att täcka
arbetsmarknadesn och det lokala näringslivets behov. För att lyckas med detta är
målsättningen att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad, integration,
kultur- och fritidsverksamheten och utbildningsinsatser.
Utbildningsinsatserna är starkt förknippade med inkludering och
arbetsmarknadsinsatserna. För att samordna dessa insatser på bästa sätt för
kommunmedborgarna är det viktigt att även vuxenutbildningen kommer att ingå i den nya
sektorn.
Tillförs vuxenutbildningen i den nya sektorn kommer den att bestå av de ”tre benen”
arbetsmarknad, utbildning, kultur – och fritidsaktiviteter vilket kommer att ytterligare öka
möjligheten att nå målsättningen att andelen självförsörjande i kommunen ska öka och att
utanförskapet minskar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Arbete och välfärd.docx
2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§42).doc
3. Kommunfullmäktige 2018-01-31 (2018-01-31 KF §12).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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_____
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Dnr BUN 2018/157

§ 52 Ekonomisk uppföljning februari 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Uppdrar till ekonomen att vidta en redaktionell ändring avseende gymnasiesärskolan i
månadsuppföljningen.
2. Månadsuppföljningen gällande februari 2018 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom Anna Svensson redogör för barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
uppföljning för februari 2018.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2018. Prognosen är
baserad på att förslag gällande förändrade riktvärden för gruppstorlekar i förskolan och
grundskolan höstterminen 2018 kommer att beslutas.
Gymnasiet prognostiserar ett underskott på 4,1 mkr till följd av högre
genomsnittskostnader per elev samt fler folkbokförda elever på introduktionsprogrammet
än budgeterat.
Verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg i Tjörnarp behöver samordnas från
halvårsskiftet till följd av att endast två barn kvarstår i pedagogisk omsorg och att enbart
barn till förskola finns i kö. Hänsyn har tagits till detta i prognosen.
Under januari och februari har barn- och utbildningsnämndens lönekostnader varit 1,8
mkr högre än budgeterat. Av dessa finansieras 1,3 mkr av bidrag, resterande 0,5 mkr
beror på att omorganiseringar ännu inte genererat full effekt. Prognosen är att budget
kommer att vara i balans 2018.
En ny tabell för nyckeltal presenteras i uppföljningen.
Ytterligare underlag för budget i balans 2018 har tillkommit efter arbetsutskottets
sammanträde 180319 och finns som bifogad handling i ärendet till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 180409. Handlingen har även presenterats för
budgetberedningen 180403.

Överläggning
Maria Boström-Lambrén (S) konstaterar att för-och grundskolan inte ska bidra till
gymnasieskolans underskott.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet.
Ordföranden konstaterar att dagens diskussion har lett till att nämnden uppdrar till
Justerande

Utdragsbestyrkande
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ekonomen att vidta en redaktionell ändring avseende gymnasiesärskolan i
månadsuppföljningen.
Ordföranden ställer proposition på beslutsförslaget från arbetsutskottet med tillägget från
dagens diskussion och konstaterar bifall från nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse rev 180404.docx
2. BUN 1802 rev 180404.pdf
3. Besparingskrav 2018 rev 180329.pdf
4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§43).doc
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/412

§ 53 Samordning av särskolans verksamhet
årskurs 1-9 DIREKTJUSTRING
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Genomföra samordningen av grundsärskolan så att samtliga elever i grundsärskolan kan
tas emot på Sätoftaskolan från och med höstterminen 2018.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Grundsärskolan i Höörs kommun anordnas i nuläget vid två skolor, Tjörnarps skola
bedriver verksamhet från årskurs 1-6 och Sätoftaskolan för årskurs 7-9.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-29 att uppdra åt sektorsledningen att
undersöka möjligheten för omorganisationen av grundsärskolan, årskurs 1-9, så att den
kan lokaliseras till Sätoftaskolan med start höstterminen 2018.
Barn- och utbildningssektorn har utrett frågan och följande har framkommit som behöver
åtgärdas och beaktas för att möjliggöra omorganisationen:
- Det finns ändamålsenliga undervisningslokaler på Sätoftaskolan, men en
fritidshemsavdelning behöver förflyttas till lokalerna i paviljongen för att inrymma
grundsärskolan i de utrymmena där ett fritidshem idag finns. En sådan förändring
beräknas inte ge upphov till några kostnader.
- En handikapptoalett behöver installeras, vilket kräver en viss ombyggnation av
hygienutrymmena. Enligt uppgifter från HFAB uppgår ombyggnaden till en kostnad om
250 tkr. En åtgärd som finns medför att lagkraven på tillgänglighetsanpassning i befintlig
verksamhet tillgodoses.
- Föräldramöte har hållits på Tjörnarps skola den 2018-02-28 och vid mötet framkom att
det är angeläget att lokalerna på den nya skolan är ändamålsenliga och att inte eleverna
ska behöva utstå förflyttningar mellan lokaler på Sätoftaskolan.
- Berörda lärare och skolledares bedömning är att eleverna kan erbjudas en god
verksamhet gällande såväl kunskapsutveckling som social utveckling på Sätoftaskolan
under förutsättning att de ges tid under vårterminen 2018 att förbereda samordningen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall till liggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse samordning särskolan rev 2018-03-13.docx
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-20 (2017-11-20 BUN §207).doc
3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-29 (2018-01-29 BUN §14).doc
4. Mötesanteckningar, föräldramöte grundsärskolan i Tjörnarp 2018-02-28.
5. Mötesanteckningar angående särskolan i Höörs Kommun.docx
6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§46).doc
_____
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Dnr BUN 2017/463

§ 54 Ärlans förskola: verksamhetsförändringar
DIREKTJUSTERING
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Avveckla Ärlans förskola från och med 2018-06-29 och bereda barnen plats på befintliga
förskolor.
Reservation mot beslutet
Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation inkommer med reservation innan sammanträdets avslutande.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-29:
1. Anta ett inriktningsbeslut om att avveckla Ärlans förskola fr.o.m. 2018-06-15, och
2. Vid en avveckling bereda plats till barnen på kommunens befintliga förskolor, samt
3. Ärendet behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-09.
Verksamheten på Ärlan har under hösten 2017 förvandlats från pedagogisk omsorg till
förskola. Det finns utmaningar i att få verksamheten på Ärlans förskola att fungera i
enlighet med skollagens krav och kraven på en säker ute- och inomhusmiljö för barnen
och personalen. Då Ärlan är en liten verksamhet är den förhållandevis kostsam och
sårbar för personalförändringar. Ärlans föräldragrupp är engagerad och det finns viss
kritik mot att verksamheten ombildats från pedagogisk omsorg till förskola. Det har också
framkommit kritik mot förskolans inne- och utemiljö.

Driftskostnaderna fr Ärlans förskola uppgår årligen till 206 tkr för städning och lokalhyra
och ca 50 tkr för driften av utemiljön.

Under hösten har förskolechef, Eva Landin, identifierat följande svårigheter som
redovisats i tjänsteskrivelsen inför beslutet 2018-01-29:
Det har inte varit möjligt att rekrytera förskollärare till Ärlan. Tjänsten har varit
utannonserad i tre omgångar utan resultat. Det finns ingen legitimerad sökande och den
främsta anledningen till det bristande intresset är att det inte är attraktivt att arbeta som
ensam förskollärare på en liten enhet.
Verksamheten behöver ställa om från pedagogisk omsorg till förskola. För att
uppfylla läroplanens krav krävs det pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal och
systematisk kvalitetsarbete. Det krävs omfattande kompetensutvecklingsinsatser som
Justerande
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medför vikariekostnader och en ökad arbetsbelastning, inte minst för förskolechefen.
Personalen behöver skapa en lärmiljö som idag inte är utformad så att läroplanens
krav uppfylls.
Enheten är känslig för frånvaro bland personalen, personalstyrkan är så liten att
det inte finns någon som kan täcka upp vid frånvaro och därmed finns det alltid behov av
vikarie när någon är borta. Detta medför såväl kostnader som negativa effekter på
kvaliteten.
Verksamheten är på grund av ovanstående kvalitetsbrister i praktiken inte öppen
för alla barn, eftersom barn med mer omfattande stödbehov inte får den stimulans och
vägledning som de behöver.
-

Renoveringsbehoven av förskolelokalerna är omfattande.

I utemiljön finns en del mindre lämpliga föremål kvar sedan tidigare, såsom en
betongramp och en utegrill, som behöver tas bort. Utemiljön i övrigt är i stort behov av att
iordningsställas för att motsvara de minimikrav vi har på andra förskolor. Dessa
förändringar uppgår till en kostnad på ca 600 tkr, enligt uppgifter från tekniska nämnden,
gata-park.

Följande omständigheter har också betydelse för ärendet:
Det behöver rekryteras ny personal eftersom en i personalgruppen behöver vara
tjänstledig med mycket kort framförhållning, vilket inte fungerar på en så pass liten enhet
som Ärlan.
Barn- och utbildningsnämnden har ett besparingskrav på sammanlagt 21 miljoner
under åren 2018 till 2020.

Ett föräldramöte hölls 2018-03-01 då föräldrar till barn inskrivna på Ärlan fick möjlighet att
framföra sina synpunkter på att eventuellt avveckla Ärlans förskola. Sammanfattningsvis
framkom följande:
Föräldrarna vill ha en liten enhet och det är högsta prioritet. Det är mycket angeläget att
det är just den personalen som nu arbetar på Ärlan som ta hand om barnen under dagen.
Vidare uttrycktes tveksamheter kring att de reparationer som planeras är så kostsamma
som angetts. Nämndens beslut att ombilda pedagogisk omsorg till förskola kritiseras och
upplevs som onödigt och som ett led i att lägga ned verksamheten. Det finns föräldrar
som inte vill ha förskola för sina barn utan föredrar pedagogisk omsorg. Föräldragruppen
uttryckte också önskemål om att en i personalgruppen ska överta verksamheten i privat
regi. För vissa av de föräldrar som kan tänka sig annan pedagogisk verksamhet än just
Ärlans förskola är det angeläget att barngruppen hålls samman och inte splittras vid en
flytt till annan verksamhet. Andra föräldrar har redan sett sig om efter andra förskolor.
Föräldrar till barn på förskolan har också gett uttryck för sina synpunkter i mail till
förskolechefen. Se beslutsunderlag.
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För närvarande finns det kapacitet i befintliga förskolor att ta emot de barn som idag är
mottagna på Ärlan. Den personal som är anställd på Ärlan kan beredas tjänster på
befintliga förskolor. Förskolorna i Höörs kommun är organiserade i åldershomogena
grupper, vilket gör att samtliga barn på Ärlans förskola inte kommer att placeras i samma
barngrupp, men dock på samma förskola. Det är emellertid föräldrarnas val av förskola
som styr, det är inte självklart att alla föräldrar väljer samma förskola till sina barn, även
om möjligheten finns.
Den enskilda barnskötaren som flera föräldrar uppskattar högt har möjlighet att fortsätta
sin barnskötartjänst i Höörs kommun, men Höörs kommun som arbetsgivare måste följa
arbetsrättsliga regler och en enskild anställd kan inte få förtur till en särskild tjänst på
bekostnad av någon annan personal, för att vårdnadshavarna har starka önskemål om
detta.
Det finns möjlighet för en enskild att ansöka om att bedriva pedagogisk omsorg i privat
regi, för att verksamheten ska få starta krävs att det finns ändamålsenliga lokaler. De
lokaler som Ärlans förskola är inrymd i kommer att tas i anspråk av andra kommunala
verksamheter om barn- och utbildningsnämnden inte har verksamhet i fastigheten.
Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till föreliggande beslutsförslag. Avslagsyrkandet biträds
av Stefan Liljenberg (SD).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om avslag från Rolf Streijffert (SD).
Avslagsyrkandet biträds av Stefan Liljenberg (SD).
Ordföranden ställer proposition på föreliggande beslutsförslag och finner att nämnden
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja = bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att Ärlans förskola avvecklas.
Nej = bifall till Rolf Streijffert m.fl. yrkande innebärande att Ärlans förskola bedrivs vidare.
Omröstningen utfaller med att 6 ledamöter röstar Ja och 2 ledamöter röstar Nej. 1
ledamot avstår.
Ledamöter som röstar JA: Susanne Andersson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Morgan
Karlsson (M), Lena Mårtensson (S), Fredrik Hanell (MP), Anita Tarkkonen (V).
Ledamöter som röstar NEJ: Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg (SD).
Ledamöter som AVSTÅR: Ola Kollén (C).
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med
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arbetsutskottets förslag till beslut.
_____
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Dnr BUN 2018/146

§ 55 Åtgärder för barn- och
utbildningsnämndens budget i balans
2019-2020 DIREKTJUSTRING
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
A)

Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan.

B) Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorps skola respektive
Sätoftaskolan.
C)

Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sätofta med skolskjuts.

D)

Tjörnarps skola, åk 5-6 samordnas med Enebackeskolans åk 5-6.

E) Minskad lokalkostnad förskola/grundskola återremitteras för framtagande av nya
beräkningsunderlag.
F)

Vuxenutbildningen 1% minskad budgetram.

G) Ökat riktvärde inom förskolan till 5,35 barn i genomsnitt per årsarbetare lämnas utan
ställningstagande och ärendet hänvisas till budgetberedningen.

Följande åtgärder i syfte att klara den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för
Barn- och utbildningsnämnden 2019, med genomförande från höstterminen 2018 samt
1. Uppdra åt sektorn att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018
presentera förslag till justerad och omfördelad internbudget för 2018, samt
2. Uppdra åt sektorn att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018
presentera förslag till justerade grundbelopp för andra halvåret 2018 utifrån beslutade
åtgärder, samt
3.Uppdra åt sektorn att till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018
presentera förslag till justerad Budgetskrivelse, budget 2019 och VEP 2020-2021.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkande gällande beslutspunkt D:
1. Uppdra till sektorsledningen att utreda om berörda elever ska erbjudas fri skolskjuts,
utifrån vad lagstiftningen medger, för att underlätta ett fritt skolval.
2. Sektorn ges i uppdrag att utreda möjlig samverkan med Hässleholms kommun när det
gäller skolskjuts för berörda elever som är intresserade av att gå i Sösdala skola.
Reservation mot beslutet
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Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg (SD) reserverar sig mot beslutspunkt B och
skriftlig reservation kommer inkomma vid sammanträdets avslutande.
Ola Kollén (C) reserverar sig muntligt mot beslutet gällande beslutspunkt B.
Ola Kollén (C) reserverar sig muntligt mot beslutet gällande beslutspunkt D till förmån för
sitt eget förslag.
Stefan Liljenberg (SD) reserverar sig mot beslutspunkt D och skriftlig reservation kommer
inkomma vid sammanträdets avslutande.
Ola Kollén (C) reserverar sig muntligt mot beslutet gällande beslutspunkt D till förmån för
sitt eget yrkande avseende att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron och ekonom Anna Svensson föredrar ärendet.
Tjänsteskrivelsen daterad 2018-04-04 innehåller informationen om ärendet
samt förtydligande tabeller.
Yrkanden
Beslutspunkt B
Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till beslutspunkt B. Avslagsyrkandet biträds av Ola Kollén
(C).
Beslutspunkt C
Ola Kollén (C) konstaterar att lydelsen är ”C: Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form
alt. fritt val Sätofta” Ola Kollén (C) yrkar att lydelsen ska ersättas med följande lydelse ”C:
Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form.
Ordföranden, Susanne Andersson (M), föreslår gällande beslutspunkt C att följande
lydelse: ”Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sätofta med
skolskjuts”. Fredrik Hanell (MP) biträder förslaget.
Beslutspunkt D
Fredrik Hanell (MP) har två tilläggsyrkande gällande beslutspunkt D.
Yrkande 1: Uppdra till sektorsledningen att utreda möjligheten att erbjuda berörda elever
fri skolskjuts, utifrån vad lagstiftningen medger, för att underlätta ett fritt skolval.
Yrkande 2: Sektorn ges i uppdrag att utreda möjlig samverkan med Hässleholms kommun
när det gäller skolskjuts för berörda elever som är intresserade av att gå i Sösdala skola.
Ola Kollén (C) yrkar avslag till beslutspunkt D i sin helhet. Avslagsförslaget biträds av
Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD).
Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till ordförandens förslag till
beslut.
Ola Kollén (C) yrkar i andra hand att om ordförandes förslag till beslut går igenom så ska
det överlåtas till kommunfullmäktige att besluta om ärendet.
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Beslutspunkt G
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar att nämnden lämnar beslutspunkt G utan
ställningstagande ikväll och hänvisar ärendet till budgetberedningen. Yrkandet biträds av
Fredrik Hanell (MP).
Beslutspunkt E
Per-Olov Henriksson (S) yrkar återremiss för framtagande av nya beräkningsunderlag
utifrån fattade beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget
ställningstagande med tre olika förslag till beslut.
Beslutspunkt A
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt A och konstaterar bifall till förslaget.
Beslutspunkt B
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från sektorsledningen gällande
beslutspunkt B. Ordföranden konstaterat att Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag till
beslutspunkt B. Avslagsyrkandet biträds av Ola Kollén (C).
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt B och konstaterar bifall till förslaget.
Omröstning begärs.
Beslutspunkt C
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkande. Ett från Ola Kollén (C) innebärande att
lydelsen avseende beslutspunkt C justeras och ersätts med följande lydelse ”C:
Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form. Ett från Susanne Andersson (M)
innebärande att beslutspunkt C får följande lydelse: ”Gudmuntorps skola, kommande F-1
i B-form alt. fritt val till Sätofta med skolskjuts”.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar bifall till förslaget från
Susanne Andersson (M) gällande beslutsförslag C.
Beslutspunkt D
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från sektorsledningen gällande
beslutspunkt D. Ordförande, Susanne Andersson (M), konstaterar att beslutspunkt D vid
sammanträdets början hade lydelsen: ”Tjörnaps skola, kommande åk 4-5-6 samordnas
med Enebackeskolans åk 4-5-6.” men att nämnden ställde sig positiva till att lyfta ut
årskurs 4 ur beslutet och behandla detta i ett eget ärende. Nya lydelsen är således
”Tjörnaps skola, kommande åk 5-6 samordnas med Enebackeskolans åk 5-6”.
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden från Fredrik Hanell (MP). Ordföranden
konstaterar att det finns två yrkanden från Ola Kollén (C).
Ordföranden ställer förslaget från sektorsledningen mot ordförandeförslaget. Ordföranden
konstaterar att ordförandeförslaget är huvudförslaget.
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt D och konstaterar bifall till
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-09

22 (30)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ordförandeförslaget.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena från Fredrik Hanell (MP) och
konstaterar bifall till yrkandena.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Ola Kollén (C) gällande att överlämna till
kommunfullmäktige att avgöra ärendet. Ordföranden konstaterar avslag till yrkandet.
Omröstning begärs.
Beslutspunkt F
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt F och konstaterar bifall till förslaget.
Beslutspunkt G
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från sektorsledningen gällande
beslutspunkt G. Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Maria BoströmLambrén (S) om att nämnden lämnar beslutspunkt G utan ställningstagande ikväll och
hänvisar ärendet till budgetberedningen.
Ordföranden ställer sektorsledningens förslag mot Maria Boström-Lambrén (S) yrkande
och finner bifall för Maria Boström-Lambréns (S) yrkande.
Beslutspunkt E
Ordföranden konstaterar att ett finns ett förslag från sektorsledningen och ett yrkande från
Per-Olov Henriksson (S) om återremiss.
Ordföranden ställer proposition och finner bifall för Per-Olov Henrikssons (S) yrkande om
återremiss.
Omröstning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning för omröstning
avseende beslutspunkt B:
Ja = bifall till sektorsledningens förslag avseende beslutspunkt B.
Nej = avslag till beslutspunkt B.
Omröstningen utfaller med att 6 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej.
Ledamöter som röstar JA: Susanne Andersson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Morgan
Karlsson (M), Lena Mårtensson (S), Fredrik Hanell (MP), Per-Olov Henriksson (S).
Ledamöter som röstar NEJ: Ola Kollén (C), Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg
(SD).
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med
sektorsledningens förslag till beslut gällande beslutspunkt B.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning för omröstning
avseende beslutspunkt D:
Ja = bifall till ordförandens förslag avseende beslutspunkt D.
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Nej = bifall till föreliggande avslagsyrkande.
Omröstningen utfaller med att 6 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej.
Ledamöter som röstar JA: Susanne Andersson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Morgan
Karlsson (M), Lena Mårtensson (S), Fredrik Hanell (MP), Per-Olov Henriksson (S).
Ledamöter som röstar NEJ: Ola Kollén (C), Rolf Streijffert (SD) och Stefan Liljenberg
(SD).
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med
ordförandes förslag till beslut gällande beslutspunkt D.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning för omröstning
avseende Ola Kolléns (C) yrkande om att låta kommunfullmäktige avgöra ärendet.
Ja = bifall till beslutspunkt D ska avgöras av kommunfullmäktige.
Nej = frågan avgörs idag av nämnden.
Ordföranden konstaterar att barn- och utbildningsnämnden beslutat att ärendet ska
avgöras idag och konstaterar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Samverkansprotokoll fr. SÖSAM 180322.pdf
3. ROKA Skeppsklockan ökat riktvärde för barngruppstorlek.pdf
4. Samverkansprotokoll LOSAM Vuxenutbildningen daterad 2018-03-20.
5. Samverkansprotokoll LOSAM Enebackeskolan daterad 2018-03-21.
6. Riskanalys ökad bangruppsstorlek förskoleområde centrum Nordost daterad 2018-0319.
7. ROKA förskoleområde SYD.pdf
8. Risk- och konsekvensanalys Ringsjöskolan daterad 2018-03-19.
9. Risk- och konsekvensanalys Tjörnarps skola daterad 2018-03-19.
10. Risk- och konsekvensanalys Särskolan 2018-03-19.
11. Risk- och konsekvensanalys Gudmuntorp skola daterad 2018-03-20
12. Risk- och konsekvensanalys Sätoftaskolan, Piraten och Katen Krok daterad 2018-0320.
13. Risk- och konsekvensanalys flytt av årskurs 5 från Gudmuntorp till Sätofta daterad
2018-03-20
14. Barnkonsekvensanalys förskolan.
15. Barnkonsekvensanalys särskolan.
16. Barnkonsekvensanalys Tjörnarp och Enebacken.
17. Konsekvensbeskrivning Tjörnarps skola och Enebackeskolan.
18. <!-- 8. File -->Forskningsöversikt om skolstorlekens påverkan 2014.pdf
19. Samlingsdokument synpunkter.pdf
20. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§44).doc
_____
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Dnr BUN 2018/193

§ 56 Årskurs 4 i Tjörnarps skola läsåret
2018/2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningssektorn ges i uppdrag att
till nämndens sammanträde i maj redovisa genomförd risk- och konsekvensanalys samt
protokoll från facklig samverkan avseende årskursblandad undervisning för åk 3 och 4 på
Tjörnarps skola.

Ärendebeskrivning
Ett alternativ till att samordna kommande årskurs 4 i Tjörnarp med kommande årskurs 4
på Enebackeskolan skulle kunna vara att göra en årskursblandad undervisning på
Tjörnarps skola under läsåret 2018/2019. Förutsättningarna för detta är i dagsläget inte
utredda och beslutunderlagen är inte tillräckliga. Kompletterande utredning behövs för att
klargöra förutsättningarna och konsekvenserna för årskursblandad undervisning i
kommande årskurs 4 och 3 i Tjörnarps skola, vilket kan läggas fram för nämndens
ställningstagande i kommande sammanträde.
Yrkanden
Susanne Andersson (M) föreslår att barn- och utbildningssektorn ges i uppdrag att till
nämndens sammanträde i maj redovisa genomförd risk- och konsekvensanalys samt
protokoll från facklig samverkan avseende årskursblandad undervisning för åk 3 och 4 på
Tjörnarps skola.
Rolf Streijffert (SD) yrkar avslag på Susanne Anderssons (M) förslag. Avslagsyrkandet
biträds av Ola Kollén (C).
Beslutsordning
Ordföranden lägger fram sitt förslag för beslut och ställer det mot Rolf Streijffert (SD) och
Ola Kolléns (C) avslagsyrkande, och finner att nämnden beslutar till förmån för det egna
förslaget.
_____
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Dnr BUN 2016/329

§ 57 Intern kontrollplan 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av intern kontroll år 2017.

Ärendebeskrivning
Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.
Intern kontroll ska redovisas för nämnden årligen. Av nedanstående redovisning framgår
vilka kontrollområden som följts upp, hur de kontrollerats samt vilket resultat kontrollen
visar.
Tjänsteskrivelsen innehåller uppföljningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Intern kontrollplan BUN 2017 rev. feb.pdf
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-19 (2018-03-19 BUN AU
§47).doc
_____
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Dnr BUN 2017/4

§ 58 Informationspunkt: In- och utflyttningar
till Höörs kommun 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lisbeth Bonthron redovisar statistik över in- och utflyttningar av personer i för nämnden
aktuella åldrar
Rapport föreligger från kommunledningskontoret angående flyttningar till och från
kommunen 2013-2017. Dokumentet i sin helhet finns som bilaga till nämndens
handlingar.
Under åren 2013-2017 ökade Höörs kommun sammanlagt med 764 personer på grund av
flyttningarna.
Av dessa bestod inflyttningarna av barnfamiljer motsvarande, +381 barn 0-18 år, fördelat
enligt följande:
0-5 år +198
6-9 år +83
10-12 +27
13-15 +44
16-18 +29
Uppgifterna verifierar sektorns och nämndens påkallade uppmärksamhet kring behovet av
utökade lokalytor för att möta de uppkomna behoven.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Statistik in- och utflyttningar till Höörs kommun 2017.docx
_____
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Dnr BUN 2018/168

§ 59 Informationspunkt: Genomlysning av
skola och förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen om genomlysning av skola och
förskola med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och- utbildningschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet.
Lisbeth Bonthron redogör för personalläget.

Beslutsunderlag
1. Anbud KPMG AB (sekretessad).pdf
2. Anbud KPMG AB äldreomsorg (sekretessad).pdf
_____
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Dnr BUN 2017/104

§ 60 Deltagande i förrättningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Lägga informationen om anmälan av deltagande i förrättningar med godkännande till
handlingarna och låta arvode utgå för deltagandet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 26, att anta Arvodesreglemente gällande
2017-2018 för deltagande inom politiska uppdrag för kommunen. Ledamöternas
förrättningar redovisas för Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige, 2017-02-28, §26.
2. Arvodesreglemente 2017-2018.
3. Barn- och utbildningsnämnden, 2017-04-03, § 70.
4. Förrättningslistor anmälda till BUN april 2018.
_____
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Dnr BUN 2018/71

§ 61 Redovisning av inkomna skrivelser och
protokoll april 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Lägga redovisningen av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:
1. Skolverket: Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare 2018/2019.
2. Skolverket: Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
vårterminen 2018.
3. Skolverket: Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för
2018.
4. Skolverket: Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018.
5. Skolinspektionen: uppföljning av Skolinspektionens beslut om skolsituationen för elever
vid Enebackeskolan i Höörs kommun.

Beslutsunderlag
1. Inkomna skrivelser & protokoll BUN april 2018.
2. Samverkansprotokoll fr. SÖSAM 180322.pdf
_____
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Dnr BUN 2018/70

§ 63 Redovisning av delegeringsärenden till
Barn- och utbildningsnämnden 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med
godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
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/sektorchefens delegationsbeslut anställningar och
avgångar under mars 2018.
Redovisning av delegationsbeslut från sektorchefen, beslut rapporterade februari 2017,
BUN 2018/65.
Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga delegeringsbeslut
rapporterade i mars 2018 BUN 2018/66.
Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga
delegeringsbeslut rapporterade i mars 2018, BUN 2018/67.
Redovisning av delegationsbeslut från förskolan, inga delegeringsbeslut rapporterade i
mars 2018, FSK 2018/01.
Redovisning av delegationsbeslut från bitr. barn- och utbildningschef, inga
delegeringsbeslut rapporterade i mars 2018, BUN 2018/68.

Beslutsunderlag
1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B mars 2018.docx.
_____
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