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§ 95 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
Camilla Kampf (M), Lars Oscarsson (S) och Rolf Streiffert (SD) är inte närvarande. HansErik Johansson (KD), Anita Tarkkonen (V) respektive Helena Ohlson (SD) tjänstgör i
deras ställe. Camilla Kampf (M) anländer till § 99 och träder då i tjänst.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-06-18

4 (31)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 96 Godkännande av föredragningslistan och
val av justerare
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
Stefan Liljenberg (SD) utses att justera protokollet. Justering i Kommunhuset den 25 juni
klockan 15:00.

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningsta för mötet.
Val av justerare för mötets protokoll.
Rolf Streiffert (SD) är i tur att justera, men är inte närvarande. Stefan Liljenberg (SD)
föreslås.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/41

§ 97 Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2018
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte 4 juni
2018.

Beslutsunderlag
Protokoll BUNau 100604
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/108

§ 98 Närvarofrämjande arbete
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av insatser i det framåtsyftande arbetet för främjande av närvaro i skolan.
Redovisning av periodens statistik.

Beslutsunderlag
Att främja skolnärvaro
Sammanställning skolfrånvaro v 20-23
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/57

§ 99 Lägesrapport om SFI i samarbete med
Eslöv
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Catharina Pålsson informerar om verksamheten Svenska för invandrarare (SFI) i Höör
och samarbetet med Eslövs kommun och andra aktörer.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/146

§ 100

Utvärdering elevhälsans organisation

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att låta göra en ny uppföljning av elevhälsans
organisation för redovisning på mötet i december 2018 och att utvärderingen läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från och med läsåret 2017/2018 ansvarar rektor för den medicinska och den
psykosociala elevhälsan samt specialpedagogerna. Kommunens skolpsykolog,
talpedagog och närvarofrämjare är centralt organiserade och jobbar på uppdrag av rektor
i alla skolområdena. Organisationsförändringen för kommunens centrala resursteam
(CRT) har följts upp och utvärderats tre gånger under innevarande läsår. Utvärderingen
redovisas av Catharina Pålsson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse CRT-utvärdering 20180528
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/87

§ 101 Tilläggsbelopp och kartläggning av
stöd i form av elevassistent
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningssektorn i uppdrag att göra en
organisationsstruktur som visar hur förslagen som redovisas kan organiseras och de
ekonomiska konsekvenser det kan få.
Redovisning på nämndens sammanträde i september 2018.

Ärendebeskrivning
Kartläggning av stöd i form av elevassistent.
Utvecklingsstrateg Louice Macdonald har under vårterminen 2018 kartlagt
elevassistenternas funktion och arbetssätt på grundskolorna i Höörs kommun.
Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det finns exempel på hur assistenter ger ett
ändamålsenligt stöd åt elever i behov av extraordinära stödinsatser. Det framgår också att
arbetsformerna för assistenterna behöver utvecklas och att assistenternas kunskap och
kompetens behöver stärkas. Vidare krävs ett djupare samarbete mellan assistenter och
undervisande lärare och ett tydliggörande av uppdraget för assistenterna för att stödet i
from av elevassistent ska ha en god effekt på lärandet och den sociala utvecklingen hos
eleven.
Tilläggsbelopp, fördelning och kostnader
Merparten av de elevassistenter som arbetar i skolorna och förskolorna finansieras med
så kallade kommunala tilläggsbelopp. Under vårterminen 2018 har antalet beviljade
kommunala tilläggsbelopp minskat. Under vårterminen 2018 beviljades totalt 32,07
tjänster med fördelningen 23,8 heltidstjänster i grundskola och 8,27 tjänster i förskola.
Detta är en minskning jämfört med föregående termin då totalt 44 tjänster beviljades i
kommunal grundskola och förskola. Ersättningen för en heltidstjänst uppgår till 315 tkr/år.
Andelen barn som grundskolan fått tilläggsbelopp för uppgår till 2,2 %.
Andelen barn som förskolan och pedagogisk omsorgsverksamhet fått tilläggsbelopp för
uppgår till 1,9 %. Observera att det inte avser heltidstjänster för varje elev/barn.
Prognosen är att budgeten för tilläggsbelopp internt överstiger budgeten med 866 tkr.
Förändringar inför höstterminen 2018 är därför nödvändiga. Sektorledningen utarbetar en
modell för fördelning av interna tilläggsbelopp som innebär att budgeten minskas med
500 tkr för kommande termin gällande grundskolornas tilldelning. Denna neddragning
medför att skolorna behöver samordna stödinsatserna via assistent på ett annat sätt än
som görs idag. Förskolan kan inte genomföra en samordning som innebär att
assistenterna kan användas för flera barns behov, främst för att stödbehoven oftare beror
på medicinska tillstånd eller på grund av fysiska funktionshinder.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Rektor beslutar om särskilda stödinsatser i de åtgärdsprogram som upprättas för
respektive elev. Stödinsatser bedöms utifrån elevens individuella behov. I förskolan finns
inte särskilda stödåtgärder i skollagens mening. Rektor har också ett ansvar för att skolan
organiseras så att det finns möjlighet att ge det stöd som behövs.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag att redovisning ska ske
vid nämndens sammanträde i september 2018.
Helena Ohlsson (SD) yrkar bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hanells (MP) yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Kartläggning, elevassistenter vt 2018 Höörs kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/227

§ 102 Justering av upptagningsområde för
skolskjuts
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare med barn i förskoleklass till
och med årskurs 6 i Norra Rörum med adresser längs väg 1324 mot Norra Rörum,
inklusive Broslätt, och adresser norr om väg 1324 i Höörs kommun ges möjlighet att från
och med höstterminen 2018 i sitt skolval välja Enebackeskolan.

Ärendebeskrivning
Sedan 2016 har elever bosatta i Norra Rörum, Tjörnarps skola som sin upptagningsskola.
Det innebär att de elever som 2016 började i förskoleklass och fram till årskurs 6 får
skolskjuts till Tjörnarps skola. Fritidshemmet i Norra Rörum används som hållplats för
turerna för de familjer som så önskar. För äldre elever fortsatte skolskjutsen som tidigare
till Enebackeskolan, Ringsjöskolan och Sätoftaskolan enligt tidigare beslut om
upptagningsområden.
Flera av familjerna är bosatta utanför N Rörum och turerna är ofta komplicerade med
hämtning och lämning på många olika adresser på väg till Tjörnarp. Skoltaxi används i
stor utsträckning för att få turerna att fungera med rimliga restider.
För att öka valfriheten för elever och föräldrar och för att förenkla skolskjutsturerna
föreslås att barnen i N Rörum också kan få välja Enebackeskolan från och med
förskoleklass med start läsåret 2018/19.
Det justerade upptagningsområdet gäller för följande område:
Norra Rörum med adresser längs väg 1324 inklusive Broslätt och adresser norr om väg
1324.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/225

§ 103 Samråd detaljplan för Höör 57:17,
Kvarnbäck
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som yttrande meddela att nämnden inget har
att erinra mot föreslagen detaljplan för området Kvarnbäck i Höör.

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag från samhällsbyggnadssektorn till detaljplan för området Kvarnbäck.
Planens syfte är att tillåta en sammanhållen blandad bostadsbebyggelse, enbostadshus,
parhus, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar.
Enbostadshus, parhus och radhus tillåts i 1-2 våningar. Suterrängvåning tillåts där
topografin lämpar sig för det. Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet
som sluttar mot sydsydväst. Planen möjliggör tillfartsgata i öster som i väster ansluter till
befintliga Timjanvägen. Planområdet är ca 3,6 ha och ägs av Höörs kommun och är
beläget cirka en km norr om Höörs centrum och Höörs station.
Barn och utbildningsnämnden har fram till den 19 juni möjlighet att lämna förslag till
kommunstyrelsen på föreslagen detaljplan.

Beslutsunderlag
Plankarta Kvarnbäck 2b och 3
Infoblad Samråd Kvarnbäck
Planbeskrivning
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/157

§ 104

Ekonomisk uppföljning maj 2018

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett prognostiserat underskott för 2018 på 4,1 mkr,
där underskottet avseende gymnasieverksamhet på 5,1 mkr endast kan täckas med 1 mkr
genom besparingar av kommunens egen förskole- och grundskoleverksamhet.
Åtgärder för budget i balans på lång sikt ska behandlas vid nämndens sammanträden
under 2018.
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen lämnar en redovisning av
den beräkning avseende kostnaderna för gymnasieskolan som ligger till grund för budget
2018 och kommande år samt om de underfinansierade reskostnaderna för
gymnasieeleverna är inberäknade i de 4,1 miljoner kr som tillförts gymnasieskolan i 2019
år budget.
Månadsuppföljningen till och med maj 2018 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 4,1 mkr för 2018.
Prognosen är bland annat baserad på de beslut som Barn- och utbildningsnämnden tagit
2018-04-09 och 2018-05-07.
Bedömningen är att det prognostiserade underskottet avseende gymnasieverksamhet,
bestående av undervisningsplatser (4,1 mkr) och elevresor (1 mkr), endast kan täckas
med 1 mkr genom besparingar i kommunens egen förskole- och grundskoleverksamhet.
Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) yrkar som tillägg till liggande förslag att barn- och
utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen lämnar en redovisning av den beräkning
avseende kostnaderna för gymnasieskolan som ligger till grund för budget 2018 och
kommande år samt om de underfinansierade reskostnaderna är inberäknade i 4,1
miljoner som tillförts gymnasieskolan i 2019 år budget.
Beslutsordning
Ordförande lägger fram tilläggsyrkandet för beslut och finner att nämnden bifaller
yrkandet.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning BUN maj 2018
Besparingsåtgärder och besparingsförslag rev 180611
Ansvar som ledamot i nämnd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/228

§ 105 Uppsägning av lokal som inrymmer
förskoleavdelningen Flodhästen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omgående säga upp lokalen Sätofta 6:62 som
idag inrymmer en förskoleavdelning benämnd Flodhästen, inom Sätoftaområdet.

Ärendebeskrivning
Idag inryms en förskoleavdelning i en fristående fastighet som utgör ett enfamiljshus,
Sätofta 6:62. Årlig kostnad för hyra och städ uppgår till 241 tkr. Förskoleverksamheten
kan omfördelas inom förskoleområdet inför höstterminen 2018 och på det sättet kan
fastigheten övergå till annat ändamål inom kommunen. Det finns efterfrågan inom andra
sektorer på denna typ av fastighet. Internt inom kommunen har barn- och
utbildningssektorn sex månaders uppsägningstid vilket eventuellt kan förkortas när
fastigheten omdisponeras för annan användning.

Beslutsunderlag
Besparingsåtgärder och besparingsförslag rev 180611
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09 (2018-04-09 BUN §55)
Riskanalys Arken minskat antal avdelningar
Barnkonsekvensanalys Arken
LOSAM 180605
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/229

§ 106

Avveckling av förskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan Konvaljen ska vara avvecklad senast
den 2 januari 2019.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lämnar en prokollsanteckning till paragrafen.

Ärendebeskrivning
Förskolan Konvaljen inrymmer i dagsläget 25 barn fördelade på två avdelningar. Intresset
för att sätta sina barn i kö till Konvaljens förskola inför augusti och september 2018 har
varit litet, endast 2 barn stod i kö för att mottas i förstahand. Antagningen av nya barn
inför augusti 2018 till Konvaljen har hejdats för att inte förespegla en långvarig
verksamhet.
Genom att avveckla Konvaljens förskola kan den personaltäthet som grundbeloppet
tillåter behållas och andra förskolor behöver inte kompensera för att kostnaderna att
bedriva verksamhet på Konvaljen överstiger det som grundbeloppet ger utrymme för.

Beslutsunderlag
Besparingsåtgärder och besparingsförslag rev 180611
Tjänsteskrivelse avveckling av förskolan Konvaljen
Riskanalys Fogdaröd
Barnkonsekvensanalys förskolan Konvaljen
LOSAM 2018-05-28
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/230

§ 107 Omvandling av förskola till
akutförskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en successiv omvandling av förskolan
Trollskogen till akutförskola ska ske från augusti 2018.

Ärendebeskrivning
En kommun har lagstadgad skyldighet att tillhandahålla förskoleplats inom fyra månader.
Genom att skapa en förskola som är avsedd att täcka kommunens ansvar kan
förskoleplatser vid andra förskolor tas i anspråk i första hand. Det bidrar till stabilare
sammansättning av barngrupperna och personalsammansättningen över
verksamhetsåret.
Kostnaden för lokaler som är hänförliga till den lagstadgade skyldigheten att tillhandahålla
förskoleplatser inom fyra månader inkluderas inte vid beräkning av grundbeloppen. Den
årliga kostnaden för hyra och städ på förskolan Trollskogen är 408 820 kr.

Beslutsunderlag
Besparingsåtgärder och besparingsförslag rev 180611
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09 (2018-04-09 BUN §55)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2018/231

§ 108 Lokalöversyn för förskolan och skolan i
Tjörnarp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger sektorledningen i uppdrag att genomföra en
lokalöversyn med konsekvensanalys i syfte att redovisa möjligheten att samlokalisera
förskola och skola i Tjörnarp.
Reservation mot beslutet
Ola Kollén (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation.

Ärendebeskrivning
Idag inryms en förskoleavdelning i en fristående fastighet som utgör ett enfamiljshus i
Tjörnarp med fastighetsbeteckning Verkmästaren 2. Årlig hyra inklusive städkostnaden
uppgår till 184512 kr. Förskoleverksamheten kan eventuellt inrymmas i skolans lokaler
och då kan fastigheten övergå till annat ändamål inom kommunen. Det finns efterfrågan
inom andra sektorer på denna typ av fastighet. Internt inom kommunen har barn- och
utbildningssektorn sex månaders uppsägningstid vilket eventuellt kan förkortas när
fastigheten omdisponeras för annan användning.
Mellanstadieelever vid Tjörnarps skola kommer från läsåret 2018-19 att samordnas med
elever i motsvarande årskurser vid Enebackeskolan, vilket frigör lokalytor på Tjörnarps
skola. Sektorledningen uppdras genomföra en lokalöversyn med konsekvensanalys och
redovisa denna till nämnden.
Yrkanden
Ola Kollén (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förlag.
Beslutsordning
Ordföranden har två förslag, dels arbetsutskottets förslag och dels Ola Kolléns yrkande
om avslag på arbetsutskottets förslag. Först läggs arbetsutskottets för fram för beslut och
därefter Ola Kolléns (C). Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09 (2018-04-09 BUN §55)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/365

§ 109 Avveckling av pedagogisk frukost och
mellanmål
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa avgift på 16 kr per måltid för pedagogisk
måltid i form av frukost och mellanmål i förskola och i fritidshem i Höörs kommun från och
med 1 augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun erbjuder kostnadsfria så kallade pedagogiska måltider i förskola och
fritidshem. De pedagogiska måltiderna är tänkt som ett erbjudande att som personal få
kostnadsfri mat mot att pedagogen äter tillsammans med barnen i syfte att skapa en bra
måltidssituation.
Kostnad för pedagogisk måltid i form av frukost och mellanmål i förskola och fritidshem
uppgår 16 kr/st. Varav 8 kr/måltid utgör råvarukostnad.
I exempelvis Kristianstads kommun utgår en avgift för dessa måltider om 17 kr/måltid.
Barn- och utbildningsnämnden behöver minska sina kostnader med anledning av det
rådande ekonomiska läget. I dagsläget uppskattar måltidsenheten att införande av
kostnadsbelagda pedagogiska måltider (frukost och mellanmål) i förskola och fritidshem
uppgår till ca 156 tkr/år för 2018. Helårseffekt inklusive påverkan på grundbeloppet ger
sammantaget en besparing på 640 tkr. under år 2019.
Besparingen består av ett antagande att 20 % av personalen som nu äter pedagogisk
frukost och mellanmål kommer att fortsätta göra det till en kostnad på 16 kr/måltid.
Resterande 80 % av personalen antas inte fortsätta äta pedagogiskt om det
avgiftsbeläggs. I besparingen ingår inte minskade personalkostnader inom
måltidsenheten, eftersom några sådana minskningar troligtvis inte uppstår.
Mot bakgrund av detta föreslås avgiftsbelägga frukost och mellanmål i förskola och
fritidshem.
Sektorledningen kommer att utarbeta riktlinjer för de pedagogiska måltiderna. Riktlinjerna
kommer att samverkas med berörda skolenheter och med de fackliga organisationerna.

Beslutsunderlag
Besparingskrav 2018 rev 180529
Riktlinjer och kostnader vid införandet av pedagogiska måltider i Höörs kommun.
Beslutsmall Prissättning för pedagogisk måltid för personal på Stenforsaskolan.
Mat centrum NO
Mat Centrum väst
Mat skeppsklockan
ROKA avveckla pedeg mellanmål-frukost
Justerande

Utdragsbestyrkande
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LOSAM 180605 Midg - Prästkr
LOSAM 180605 Aken
LOSAM 180607 Skepsskl
ROKA Sätofta
LOSAM och ROKA Enebacken
_____
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Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/215

§ 110

Byggnation av grundskola åk F-6

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden begära att kommunstyrelsen fattar beslut om projektstart
för byggnation av skola med förskola till årskurs 6 för minst 450 elever samt sporthall på
Maglehill för färdigställande av en första etapp 2021-2022.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun väntas enligt befolkningsprognosen för år 2017-2030 öka med 249 barn i
åldern 6-12 år, vilket motsvarar tio klasser. Elevökningen fördelar sig med en ökning av
124 elever 2017-2025 och ytterligare 136 elever från 2025-2030. Behov finns att
tillgodose behovet av totalt ytterligare tio klassrum med grupprum, salar för praktiskestiska ämnen, personalutrymmen, matsal, idrottslokaler mm föreslås en nybyggnation av
en grundskola åk F-6 i Maglehill. Beläggningen i kommunens befintliga sport- och
idrottshallar för undervisning, är idag fullt utnyttjad. Därför föreslås en samlokalisering vid
nybyggnation av grundskola åk F-6 i Maglehill. Behov finns av en sporthall i storleken
40x20 meter, utan läktare.
Med en väntad totalvolym motsvarande 850 elever i från förskola till och med årskurs 6 år
2030, bör dessa fördelas på två enheter; befintliga Enebackeskolan med en kapacitet på
400 elever samt ny skolenhet i Maglehill med en kapacitet på 450 elever. För att
tillgodose de successivt växande behoven av ytterligare klassrum föreslås skolbyggnaden
i Maglehill projekteras för byggnation i etapper.
Nybyggnationen stöder kommunens övergripande mål att ge god livsmiljö och boende för
alla, tillgänglighet och professionalism, innovation och ansvarsfullhet samt en långsiktig
och hållbar ekonomi.
För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola
med sporthall i Maglehill ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och
tillhörande kök.

Beslutsunderlag
Budgetskrivelse BUN 2019-2021 efter BUN 7 maj.
_____
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Dnr BUN 2018/214

§ 111 Detaljplan för tomt till framtida
förskolebyggnad
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen tar fram en detaljplan för
tomt till framtida byggnation av förskola med åtta avdelningar på Björkgatan.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun väntas enligt befolkningsprognosen för år 2016-2030 öka med 155 barn i
åldern 1-5 år, vilket motsvarar tio förskoleavdelningar. För att tillgodose behovet av
ytterligare förskoleavdelningar föreslås att en detaljplan tas fram för framtida
förskolebyggnation på Björkgatan, belägen i centrala Höör. Förskolan föreslås inrymma
åtta avdelningar.
Förskolorna i centrala Höör förväntas ha en fortsatt hög efterfrågan på platser.
Del av fastigheten Höör 53:1, Björkgatan består idag till viss del av en parkering som är
sparsamt använd. Övrig del av utmärkt tomt består av en skogsbevuxen grönyta.
Anslutningar till vatten och avlopp finns i anslutning till tomten och eftersom delar av
tomten redan är hårdgjord yta underlättar detta en byggnation.
Nybyggnationen stöder kommunens övergripande mål att ge god livsmiljö och boende för
alla, tillgänglighet och professionalism, innovation och ansvarsfullhet samt en långsiktig
och hållbar ekonomi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 180531
Lokaliseringsstudie ny förskola
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/214

§ 112

Förskola på fastigheten Tigern 32

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att informera kommunstyrelsen att man bedömer
att en förskola på Tigern 32 inte är ändamålsenligt och att det därför inte är aktuellt att
använda tomten för förskoleverksamhet.

Ärendebeskrivning
Tigern 32, allmänt känd som pendlarparkeringen vid Åkersberg, har aktualiserats för att
användas som förskoletomt. Tomten ägs av kommunen. Förutsättningen för att bygga en
förskola med 3 avdelningar på Tigern 32 är att även delar av mark som ägs av Lunds stift
kan erhållas genom köp. Planerna på förskola på tomten inleddes innan planer på
förskolebyggnation på Maglehill hade aktualiserats.
Samhällsbyggnadssektorn har utrett förutsättningarna för förskolebyggnad på tomten och
kommit fram till att de geotekniska förhållandena är försvårande då det finns
avrinningsområden från Tjurasjö samt att det planeras en gångförbindelse över
Maglasätevägen, samt mellan Höör väster och Tjurasjö. Minst två stora ekar behöver
avverkas för att få plats med förskolan. Lunds stift har efter diskussioner meddelat att
man med hänsyn till deras verksamhet, i synnerhet med den nya spa-anläggningen i
åtanke och med de integritetsbehov som därav följer, att de inte är intresserade av att
diskutera en försäljning av mark, mer än till det så kallade ”krönet på ekbacken”.
Barn- och utbildningsnämnden eftersträvar att nybyggnation av förskolor ska inrymma
åtminstone sex avdelningar. En förskola med tre avdelningar är inte kostnadseffektiv.
Mot bakgrund av detta är det inte utifrån ovan nämnda förutsättningar lämpligt att
använda Tigern 32 som tomt för förskola.

Beslutsunderlag
Lokaliseringsstudie ny förskola
Tjänsteskrivelse ändrat planuppdrag
_____
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2017/128

§ 113 Om- och nybyggnation Sätoftaskolan –
köksvolym och idrottshall
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden att hemställer hos kommunstyrelsen,
1) att köksvolymen vid nybyggnationen i Sätofta ska dimensioneras för den beräknade
barn- och elevvolymen vid den kommande nybyggda förskolan samt grundskolan F-9,
totalt 850 portioner utan produktion och vagnhall för utskick till externa enheter,
2) att idrottshallens behov av ombyggnation separeras från den beslutade om- och
nybyggnationen av förskolan och skolan i Sätofta och skjuts fram två år för att hanteras
som särskilt ärende.

Ärendebeskrivning
Den planerade om- och nybyggnationen av skolan och förskola i Sätofta har till nämnden
aviserats bli dyrare än beräknat. Nämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen
inkomma med beslut kring vilken köksvolym i antal portioner som nybyggnationen ska
beräknas för.
Förslaget till ombyggnation av idrottshallen som innehåller skyddsrum uppfyller inte
kravspecifikationen utifrån verksamhetens behov varför nämnden föreslår att
idrottshallens behov av ombyggnation separeras från den beslutade om- och
nybyggnationen av förskolan och skolan i Sätofta och skjuts fram två år för att hanteras
som särskilt ärende.

Beslutsunderlag
Besparingsåtgärder och besparingsförslag rev 180611
Kommunfullmäktige 2015-06-17 (2015-06-17 KF §73)
Barn- och utbildningsnämnden (2015-04-13 BUN §62)
_____
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-06-18

24 (31)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/18

§ 114

Rapportering av kränkningstillbud

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Rapportering till nämnden av rapporterade kränkningar och tillbud.

Beslutsunderlag
Muntlig framställning
_____

Justerande
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§ 115 Genomlysning av för- och
grundskoleverksamheten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnde beslutar att genomlysningens resultat ska behandlas vidare
på nämndens möte i augusti 2018.

Ärendebeskrivning
En genomlysning har gjorts av för- och grundskoleverksamheten i Höörs kommun. För
barn- och utbildningsnämndens kännedom föreligger en rapport från granskningen.

Beslutsunderlag
Höörs kommun - Genomlysning av för-och grundskolan
_____
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§ 116 Aktuellt inom barn- och
utbildningssektorn
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information från sektorledningen om aktuellt inom sektorns och nämndens
verksamhetsområde.
Informationspunkter:
> Rekrytering av kostchef och organisationsfrågor om kostenheten.
> Personalfrågor
> Vuxenutbildningens framtida utveckling
> Lovskolorna har startat
> Omflyttningen av skolorna som beslutades har kommit igång.
_____

Justerande
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Dnr BUN 2017/104

§ 117

Kurser och konferenser

Ärendebeskrivning
Aktuella kurser och konferenser. Rapporter från deltagande.
Inget rapporteras under denna punkt.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2018/70

§ 118

Delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut fattade med av barn- och utbildningsnämnden delegerad
beslutsrätt.

Beslutsunderlag
Pärm - beslutskopior
_____

Justerande
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Dnr BUN 2018/71

§ 119

Anmälningar

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälda ärenden:
1. 2018-05-07 Skolverket
Anmälan om skolsituationen om skolsituationen för elev vid Enebackeskolan.

2. 2018-05-08 Skolverket
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2017, 252
992 kr.

3. 2018-05-11 Skolverket
Statsbidrag för Lärarlyftet II VT 2018, Höör 15 000 kr

4. 2018-05-15 Kommunstyrelsen
§ 90 2018, Befolkningsprognos 2018 - 2030

5. 2018-05-15 Kommunstyrelsen
§ 92 2018 Ekonomisk månadsuppföljning avseende feb 2018 - kompletterande åtgärder.

6. 2018-05-15 Kommunstyrelsen
§114 2018, Upphöra att använda anslagtavlan vid kommunhusets entré för protokoll mm.

7. 2018-05-21 Skolverket
Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 237 500 kr, redovisning godkänd.

Justerande
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8. 2018-05-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomisk uppföljning avseende april 2018

9. 2018-05-23 Polismyndigheten
Anmälan om stöld mottagen

10. 2018-05-31 Skolinspektionen
Uppföljning av beslut om rätten till stödinsatser för elev.

11. 2018-05-31 Skolinspektionen
Uppföljning av beslut om rätten till utbildning för en elev.

12. Miljöpartiet
Alternativa ramar.

13. 2018-06-07 SÖSAM
Protokoll från samverkansmöte.

14. 2018-05-30 Kommunfullmäktige
§ 82 2018 Caroline Jelkander (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
_____
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§ 120 Ersättare för ordföranden under
sommarledighet
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens och arbetsutskottets beslutanderätt under perioden 201806-18--2018-08-12 delegeras till barn- och utbildningsnämndens ordförande eller
tjänstgörande ordförande i ärenden gällande myndighetsutövning mot enskild.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande får i uppdrag
att på nämndens eller nämndens arbetsutskotts vägnar avge yttrande till domstol eller
annan myndighet under perioden 2018-06-18--2017-08-12 i ärenden gällande
myndighetsutövning mot enskild.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde för terminen infaller 2018-06-18.
Ordförande eller tjänstgörande ordförande ges beslutanderätt i ärenden under nämndens
sommaruppehåll som infaller under perioden 2018-06-18--2018-08-12.
Arbetsutskottets första möte på höstterminen infaller 2018-08-13 samt nämndens första
möte infaller 2018-08-27
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

