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§ 77 Val av justerande och tid för justering
Beslut
Att jämte ordförande justera protokollet utses Louise Hedlund (SPI)
Plats och tid: Kommunhuset måndagen den 22 maj kl. 16:00
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Anmälan om jäv
Sammanfattning av ärendet
Ingen anmälan om jäv.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med
förändringen att § 85 utgår då den som gjort ansökan inte inkommit med
nödvändiga kompletteringar.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Initiering av ärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna initierat ärende till
förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Hans Frank (L) initierar ärende om skolprogram för Hörby kommun.
”Skolprogram för Hörby kommun
Utbildningen av våra ungdomar i Hörby kommun är i en samlad bedömning
mycket lågt rankad. I en jämförelse av Sveriges 290 kommuner har Hörby
kommun placering 251. Bäst kommun i Skåne är Lomma kommun som i
undersökningen rankas som 2:a bland Sveriges kommuner. Redovisningen
lämnad av tidningen Focus ”Bäst att leva”.
Det är viktigt att vi tar fram ett skolprogram för att våra ungdomar skall få
bästa möjliga utbildning för att nå sina mål. Med den ranking som vi har nu
har vi ett stort arbete framför oss.
Det övergripande målet är att vår skola och därmed utbildning skall rankas till
minst plats nr 10 i Skåne.
Elevantal för tio år framåt skall beskrivas
Målformuleringarna skall vara konkreta och mätbara.
Kunskapasmålen skall vara tidssatta.
Resurser för att nå målen skall preciseras.
Lokalbehoven skall vara anpassade för en effektiv verksamhet.
Ekonomin förutsätts vara i balans med budget med utgång från resultat för
2020.
Uppdraget skall genomföras utan politiska värderingar.
Ansvar för uppdragets genomförande har skolchefen.
Redovisning skall ske fortlöpande till BUN och slutredovisning skall ske
senast 2021-02-28.”
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/143

§ 81 Miljömålsuppföljningsrapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns lokala miljömålsprogram antogs i kommunfullmäktige 201512-14, § 182. Miljömålsprogrammet är kommunens verktyg för att uppnå de
nationella miljökvalitetsmålen. I miljömålsprogrammet finns ett antal åtgärder
utpekade på samtliga nämnder i kommunen. Dessa åtgärder följs upp årligen
och resultatet sammanställs i miljömålsuppföljningsrapport. Resultatet av
miljömålsuppföljningen redovisas i alla nämnder efter rapportens
färdigställande.
Miljömålsuppföljningen för kommunen visar att 75 procent av åtgärderna är
genomförda, 10 procent är påbörjade och att 8 procent inte är påbörjade. Det
är även ett antal åtgärder som inte är relevanta, 8 procent. För barn- och
utbildningsnämnden visar miljömålsuppföljningen följande resultat:
Genomförda åtgärder: 5 st (83 %)
Miljömålsprogrammets åtgärdsstrategi löpte ut 2019. I Miljömålsprogrammet
finns dock ett antal åtgärder utpekade på varje nämnd som är årligen
återkommande. Dessa åtgärder har inget tydligt slutdatum varför barn- och
utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med X åtgärder under 2020.
Åtgärdsprogrammet är i behov av revidering för att ge en tydligare bild av vad
som genomförs på området i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, information om miljömålsuppföljning 2019, 2020-04-03
Miljömålsuppföljningsrapport 2019
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr BUN 2020/144

§ 82 Information om nulägesanalys i
fossilbränslefria uppstartskommuner
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har sedan 2018-11-01 varit delaktig i projektet
Fossilbränslefira uppstartskommuner.
Utöver Hörby är medverkande kommuner Osby, Åstorp och Svalöv under
ledning av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Projektet
avser 25 % av en heltidstjänst som bekostas av Energimyndigheten.
Projekttiden är till och med oktober 2020.
Projektet har till syfte att hjälpa kommuner som är i början av eller inte
tidigare har kartlagt sin användning av fossila bränslen. Vid projektets slut ska
kommunerna ha initierat och påbörjat de processer som krävs för en
långsiktig omställning till icke fossila bränslen.
Under våren 2020 har kommunen genomfört sin andra nulägesanalys, där
bränsleanvändningen kartlagts för år 2019, precis som föregående år. Hörby
kommuns bränsleanvändning var till 92 % fossilbränslefri under 2019.
Följande användningsområden har studerats:
Uppvärmning:
Hörby kommun har 94 % fossilbränslefri uppvärmning
Drivmedel:
Hörby kommun har 38 % fossilbränslefria drivmedel
El:
Hörby kommun har 100 % fossilbränslefri el
Tjänsteresor:
Privat bil i tjänsten: 187 km per anställd
Flygresor Skåne – Stockholm: 26 km per anställd
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, information om nulägesanalys i Fossilbränslefria
uppstartskommuner 2020-05-05
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2020/153

§ 83 Ekonomisk månadsrapport juni 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
månadsrapporten juni 2020 och lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Periodens resultat
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 777 tkr för
perioden. Motsvarande period föregående år redovisade Barn -och
utbildningsnämnden ett underskott på 210 tkr. Vid den tidpunkten 2019 har
inte kostnader för köpta tjänster, som inte fakturerats, blivit uppbokat.
Kostnaden för externa entreprenader överstiger budget med 3,3 mkr. Det är
främst förskola och grundskola som överstiger budgetramen.
Nämndens ”egna” verksamheter ger ett positivt resultat för perioden med 1,5
mkr över budget, vilket kan till stor del förklaras av att nämnden har fått
ersättning från staten för Covid-19 gällande sjukfrånvaro på 1,2 mkr för
verksamheterna.
Modersmålsundervisning & studiehandledning överstiger budget med 620 tkr.
Det motsvarar den minskade ramen för modersmålsundervisningen 2019.
2019 var utfallet för perioden -811 tkr på motsvarande budgetpost.
Helårsprognos
För 2020 lämnar nämnden en prognos med ett underskott på 5,1 mkr.
I förskoleverksamheten prognostiseras ett underskott om 1 mkr vilket främst
beror på extraordinära stödåtgärder som tidigare inte varit framskrivet som en
budgetpost, tillsammans med bidraget från staten gällande Covid-19 lämnar
nämnden en prognos för förskoleverksamheten på -0,5 mkr.
För grundskolan prognostiseras ett underskott om 3,5 mkr vilket framför allt
beror på högre kostnader än budgeterat för elever med extraordinära
stödåtgärder. Statsbidrag för Covid-19 kostnader ger ett ökat bidrag på 0,5
mkr. Modersmålsundervisning och studiehandledning är även den en post
som bidrar till underskottet. 2019 var utfallet -2,2 mkr mer än budget. 2020
ligger en prognos på ett underskott för dessa båda budgetposter på -1,6 mkr.
Prognosen nu ligger på -5,1 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport juni 2020
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr BUN 2020/115

§ 84 Plan för budget i balans
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja kulturskolans avgifter med 30
% och varje år genomföra en indexerad prishöjning samt genom ett
inriktningsbeslut ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att genomföra
förändringen i Kulturskolan enligt förvaltningens alternativ 1.
Reservation mot beslutet
Hans Frank (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Eva Lilja (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Alling Svensson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde 2020-04-28
förvaltningen i uppdrag att vid nämndens sammanträde 2020-05-26
presentera en plan för att få nämndens budget i balans.
I nämndens ekonomiska månadsrapport per 2020-03-31 lämnar nämnden en
prognos med ett underskott på 6,6 mkr.
I förskoleverksamheten prognostiseras ett underskott om 1 mkr vilket främst
beror på extraordinära stödåtgärder som tidigare inte varit framskrivet som en
budgetpost.
För grundskolan prognostiseras ett underskott om 4 mkr vilket framför allt
beror på högre kostnader än budgeterat för elever med extraordinära
stödåtgärder. Modersmålsundervisning och studiehandledning är även den en
post som bidrar till underskottet. 2019 var utfallet -2,2mkr mer än budget.
2020 ligger en prognos på ett underskott för dessa båda budgetposter på -1,6
mkr.
Vid nämndens sammanträde 2020-05-26 presenteras en lista med potentiella
åtgärder för att få budget i balans och förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta
utreda dessa potentiella åtgärder.
Under sammanträdet initierades även en fråga av Per-Erik Andersson (C) om
att uppdra till förvaltningen att presentera ett förslag till nämndens
sammanträde 2020-06-16 om att höja avgifterna för Kulturskolan med 30
respektive 40 procent.
I nämndens ekonomiska månadsrapport per 2020-05-31 lämnar nämnden en
prognos med ett underskott på 5,1 mkr.
I förskoleverksamheten prognostiseras ett underskott om 1 mkr vilket främst
beror på extraordinära stödåtgärder som tidigare inte varit framskrivet som en

Justerande

Utdragsbestyrkande
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budgetpost, tillsammans med bidraget från staten gällande Covid-19 lämnar
nämnden en prognos för förskoleverksamheten på -0,5 mkr.
För grundskolan prognostiseras ett underskott om 3,5 mkr vilket framför allt
beror på högre kostnader än budgeterat för elever med extraordinära
stödåtgärder. Statsbidrag för Covid-19 kostnader ger ett ökat bidrag på 0,5
mkr. Modersmålsundervisning och studiehandledning är även den en post
som bidrar till underskottet. 2019 var utfallet -2,2 mkr mer än budget. 2020
ligger en prognos på ett underskott för dessa båda budgetposter på -1,6 mkr.
Prognosen nu ligger på -5,1 mkr.
T.f. förvaltningschef Caroline Åkesson Larsson presenterar tre alternativ till
effektiviseringar av kulturskolan samt en uträkning av vad en avgiftshöjning
med olika procent skulle innebära.

Överläggning
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 18:53-19:00.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja
kulturskolans avgifter med 30 %, varje år höja priserna enligt index samt att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en effektivisering av kulturskolan enligt
förvaltningens alternativ 1.
Hans Frank (L) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja
kulturskolans avgifter med 25 %, varje år höja priserna enligt index samt att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en effektivisering av kulturskolan enligt
förvaltningens alternativ 1 med tillägget att Kulturskolan ska bibehålla
nuvarande kapacitet och kvalitet.
Alling Svensson (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det finns två förslag
till beslut gällande avgiftshöjning i Kulturskolan och redovisar yrkanden från
Stefan Borg (SD) och Hans Frank (L). Ordförande informerar att dessa två
förslag kommer att ställas mot varandra.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för beslut i
enlighet med yrkandet från Stefan Borg (SD).
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att omröstning har begärts och ska genomföras.
Ordförande meddelar sedan att den ledamot som vill bifalla Stefan Borgs
(SD) yrkande röstar ja och den ledamot som vill bifalla Hans Franks (L)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster

Justerande
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Ja röstar Stefan Borg (SD), Anette Persson (M), Ulf Nilsson (M), Christina
Nilsson (SD), Mona Olin (SD), Eva Mellerström (M) tjänstgörande ersättare
för Marie Friberg (SD), Louise Hedlund (SPI), Astrid Lofs (SD)
Nej röstar Hans Frank (L), Marianne Frank-Karlsson (L) tjänstgörande
ersättare för Marie Dahlén(L), Eva Lilja (S), Kristina Cavetoft (S), Alling
Svensson (C) tjänstgörande ersättare för Per-Erik Andersson (C)
Ordförande konstaterar att Stefan Borgs (SD) yrkande blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut gällande avgiftshöjning i Kulturskolan.
Ordföranden konstaterar att Stefan Borgs (SD) yrkande och Hans Franks (L)
yrkande gällande en indexering av framtida prishöjningar i Kulturskolan inte
avviker från varandra och detta blir därför Barn- och utbildningsnämndens
beslut gällande indexering av framtida prishöjningar i Kulturskolan.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande
besparingskrav i Kulturskolan och redovisar yrkanden från Stefan Borg (SD)
och Hans Frank (L). Ordförande informerar att dessa två förslag kommer att
ställas mot varandra.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för beslut i
enlighet med yrkandet från Stefan Borg (SD).
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att omröstning har begärts och ska genomföras.
Ordförande meddelar sedan att den ledamot som vill bifalla Stefan Borgs
(SD) yrkande röstar ja och den ledamot som vill bifalla Hans Franks (L)
yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster
Ja röstar Stefan Borg (SD), Anette Persson (M), Ulf Nilsson (M), Christina
Nilsson (SD), Mona Olin (SD), Eva Mellerström (M) tjänstgörande ersättare
för Marie Friberg (SD), Louise Hedlund (SPI), Astrid Lofs (SD)
Nej röstar Hans Frank (L), Marianne Frank-Karlsson (L) tjänstgörande
ersättare för Marie Dahlén(L), Eva Lilja (S), Kristina Cavetoft (S), Alling
Svensson (C) tjänstgörande ersättare för Per-Erik Andersson (C)
Ordförande konstaterar att Stefan Borgs (SD) yrkande blir Barn- och
utbildningsnämndens beslut gällande besparingskrav i Kulturskolan.
Reservation mot beslutet
Liberalerna reserverar sig för beslut om besparing inom kulturskolan.

Justerande
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Besparingen innebär 66 färre elever på Kulturskolan. Det är därmed inte en
effektivisering utan en ren besparing. Detta till skada för de ungdomar som
står i kö för att komma in på Kulturskolan men även stor skada för Hörby
kommun. Vidare är risken stor att kvaliteten på verksamheten försämras.
Detta i sin tur får konsekvenser för det årliga kulturkalaset som är ett utmärkt
verktyg för att marknadsföra Hörby kommun.
Det är därför viktigt att Kulturskolan har en möjlighet att vidmakthålla både
kapacitet och kvalitet i sin verksamhet.
Socialdemokraterna reserverar sig för beslut om besparing inom kulturskolan.
Besparingen innebär 66 färre elever på Kulturskolan. Det är därmed inte en
effektivisering utan en ren besparing. Detta till skada för de ungdomar som
står i kö för att komma in på Kulturskolan men även stor skada för Hörby
kommun. Vidare är risken stor att kvaliteten på verksamheten försämras.
Detta i sin tur får konsekvenser för det årliga kulturkalaset som är ett utmärkt
verktyg för att marknadsföra Hörby kommun.
Det är därför viktigt att Kulturskolan har en möjlighet att vidmakthålla både
kapacitet och kvalitet i sin verksamhet.
Vi vill att man gör en risk och konsekvens analys på dessa besparingar, vad
innebära det för Hörbys barn och ungdomar i framtiden. Kulturskolan är för
många barn och ungdomar första steget in i den kulturella världen, vi vill
därför också ha en risk och konsekvens analys utifrån detta synsätt.
Centerpartiets reservation angående nerdragning av antalet elevplatser i
kulturskolan.
Kulturskolans betydelse för våra ungdomar som inte idrottar är oerhört viktig.
Här får de kunskaper och gemenskap som de har stor nytta av även efter
grundskolan.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet BUN 2015/115 att dra ner på antalet
platser från 477 till ca 401 och samtidigt öka avgifterna med 30 %.
Detta med hänsyn till att kulturskolan idag inte kan ge alla som söker kan få
plats.
BUN bör istället med effektiviseringar försöka öka antalet platser så att kön
till kulturskolan minskar.
Centerpartiet yrkade på en avgiftshöjning på 25% för att inte dra ner på
antalet platser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-0426 § 69
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2019/104

§ 85 Fråga om godkännande av ansökan att
bedriva fristående förskola i Hörby
kommun
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår då underlag inte inkommit.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-06-16
Barn- och utbildningsnämnden
Dnr BUN 2020/161

§ 86 Skolområden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och bifaller beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns grundskolor är för närvarande indelade i två skolområden.
Inom varje skolområde kan budget samordnas och samarbetet mellan de
skolor som delar skolområde är stort.
Uppdelningen i två skolområden är dock inte längre det effektivaste valet då
Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen efter en genomlysning och
diskussion med kommunens rektorer dragit slutsatsen att en omorganisation
till endast ett skolområde för kommunens grundskolor skulle ge stora vinster i
form av samordningsmöjligheter, till exempel gällande skolornas budget. För
närvarande har de två skolområdena stort skilda ekonomiska resultat men en
omorganisation till endast ett skolområde skulle kunna hjälpa skolorna att bli
mer likvärdiga. Denna effektivisering skulle även ge upphov till större
möjlighet att samordna processer och arbetssätt vilket tillsammans med
budgetmöjligheterna kan leda till lägre kostnader.
Att förändra skolområden förändrar dock inte upptagningsområden och dessa
kommer att kvarstå som tidigare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Risk- och konsekvensbeskrivning
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-16
Barn- och utbildningsnämnden
Dnr BUN 2020/001

§ 87 Meddelanden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och meddelandena
läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansprotokoll Hörby Lärcenter 2020-05-27
Samverkansprotokoll Hörby Lärcenter 2020-04-29
Samverkansprotokoll Regnbågen 2020-05-25
Samverkansprotokoll Skogsgläntan 2020-05-26
Samverkansprotokoll Älvdalsskolan 2020-05-29
Samverkansprotokoll Frostaskolan f-9 2020-05-07
Samverkansprotokoll central förvaltning samt information enligt MBL 19
2020-05-07
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-16
Barn- och utbildningsnämnden

§ 88 Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
T.f. förvaltningschef Caroline Åkesson Larsson informerar om att en annons
för psykologtjänsten nu ligger ute och att ny verksamhetschef för denna
psykolog kommer att vara Maria Nilsson som dessutom är verksamhetschef
för EMI.
T.f. administrativ chef Liza Willner informerar om arbetet med projektet
Östraby/Västerstad.
Ordförande Stefan Borg (SD) informerar om framtida planer för
Gullregnsgården.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-16
Barn- och utbildningsnämnden
Dnr BUN 2020/152

§ 89 Delegationsbeslut - juni 2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande
Beslut om att ställa in nämndens sommaravslutning och hedra de som gått i
pension på annat vis.
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 3.6.1)
T.f. förvaltningschef/skolchef
Beslut om tilläggsbelopp
Beslut om tilläggsbelopp
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.10.12)
Rektor Frostaskolan f-6
Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2020-05-19, 2020-05-27, 2020-06-02, 2020-06-03,
2020-06-04, 2020-06-05, 2020-06-08
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.6.2)
Rektor Frostaskolan 7-9
Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2020-05-19, 2020-06-01
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.6.2)
Rektor Georgshillsskolan f-6, De La Gardieskolan, Östraby skola
Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2020-05-18,
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.6.2)

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-16
Barn- och utbildningsnämnden
Rektor Georgshillsskolan 7-9

Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2020-05-25
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.6.2)
Rektor Älvdalsskolan, Kilhults skola, Långaröds skola
Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2020-05-27, 2020-05-29, 2020-06-01, 2020-06-02
(Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 1.6.2)
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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