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Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter
Ansökan om tillfällig utökning av platser på förskolan Prästkragen i
Vankiva – Svenska kyrkan N. Åkarps kyrkliga samfällighet
Anmälan om kränkande behandling av elev vid Läredaskolan – Yttrande
Kommunrevisionens granskning av kvalitén i skolorna för yngre elever i
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-12-17

Sid

1 (20)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:35

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Jonathan Jönsson (m) tjg för Kenneth Aronsson (m)
Paul Nordström (fv) tjg för Nils Bergkvist (fv)
Lisa Persson Rosenkvist (c), kl 08:30-11:30, §§ 156-162
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Lynn Thulin (m), kl 10:30-12:35, §§ 158-171
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Lena N Andersson (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp), kl 09:00-12:35, delvis § 156 - § 171

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Övriga

Tre representanter från Sveriges elevråds centralorganisation, § 157
Två representanter från Hässleholms Tekniska skolas elevråd, § 157

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Kristina Lind
Barn- och utbildningskontoret tisdagen 2009-12-22, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 156-171

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Svensson

Justerare

………………………………………………………………..
Kristina Lind

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-12-17

Sid

2

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-12-17

Datum då anlaget
sätts upp

2009-12-23

Datum då anslaget
tas ned

2010-01-14

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 156

IT-strategiska riktlinjer för barnomsorg och skola i
Hässleholms kommun
Dnr 2009.463 601

Beslut
IT-strategiska riktlinjer för barnomsorg och skola i Hässleholms
kommun fastställs enligt förvaltningens förslag. Tillämpningen av
riktlinjerna skall årligen följas upp.
Ärendet
I dag förväntas medborgare ha en god förmåga att använda IT och
digital kompetens utgör en av Europarådets angivna
nyckelkompetenser. Förmågan att hantera informationsteknik är av
stor betydelse för att klara de krav som samhället ställer och
kommer att ställa. Användandet av IT i skolan innebär
också att man erbjuder barn och ungdomar fler redskap för lärande.
IT ger också möjligheter till utökad aktiv samverkan mellan skolan
och omvärlden, som i sin tur bidrar till förståelse och respekt för
andra människor världen över.
Visionen att ”Alla barn och ungdomar är trygga och når
kunskapsmålen i Hässleholms kommun” förutsätter ett brett IT-stöd
och att IT ska användas som ett naturligt redskap i lärandet. IT ska
bidra till ett arbetssätt som präglas av barn-/elevaktivitet och
individualisering samt utveckla förmågan till livslångt lärande.
Förvaltningen har tagit fram förslag till IT-strategiska riktlinjer för
barnomsorg och skola i Hässleholms kommun. Riktlinjerna har sin
utgångspunkt i nationella styrdokument, skolplan, barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsplan samt kommunens
övergripande IT-strategi.
Handlingar i ärendet
Förslag till IT-strategiska riktlinjer för barnomsorg och skola.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-12-03, § 141 där man föreslog att
IT-strategiska riktlinjer för barnomsorg och skola i Hässleholms
kommun fastställs enligt förvaltningens förslag. Tillämpningen av
riktlinjerna skall årligen följas upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 157

Sveriges elevråds centralorganisation – Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Representanter från Sveriges elevråds centralorganisation informerar
om organisationen, vilken är en samarbetsorganisation för elevråd
och elevkårer och vars syfte är att stödja sina medlemselevråd i
arbetet med att skapa en mer givande skolgång och göra skolan mer
elevdemokratisk.
Elevråden i organisationen bestämmer på organisationens årsmöte
hur verksamheten ska gagna dem under det kommande året.
Ordföranden och kassören i Hässleholms Tekniska skolas elevråd
informerar bl. a om vad som gjorts under året och vad som är tänkt
framöver.
Tjänstemän från Sveriges elevråds centralorganisation har hjälpt och
hjälper elevråden vid gymnasieskolorna i kommunen i deras arbete.
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Sammanträdesdag
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§ 158

Resursfördelningmodell för grundskola och barnomsorg
2010
Dnr 2009.460 040

Beslut
Principerna för fördelning av 2010 års resurser för barnomsorg och
grundskola fastställs enligt förvaltningens förslag 2009-12-01.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 2009-02-26, § 31 åt
förvaltningen att inför fördelningen av 2010 års budget göra en
översyn av resursfördelningssystemet för grundskolan.
Förvaltningen har 2009-12-01 tagit fram förslag till
resursfördelningsmodell för barnomsorg och grundskola. Fördelningsmodellen består av områdesresurs, barnomsorgsresurs, skolresurs
samt en central resurs. Den sistnämnda fördelas inte per område
utan skall täcka gemensamma kostnader för vilken personal på
barn- och utbildningskontoret ansvarar.
Resursfördelningsmodellen är ett sätt att räkna fram områdenas
budgetramar i syfte att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt.
Handlingar i ärendet
Resursfördelningsmodell för grundskola och barnomsorg daterad
2009-12-01.
Förvaltningens förslag
Principerna för fördelning av 2010 års resurser för barnomsorg och
grundskola fastställs enligt förvaltningens förslag 2009-12-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-12-03, § 145 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 159

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2009.462 041

Beslut
957 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv för
att kompensera respektive område för uppkomna kostnader i
samband med utbetalning av avgångsvederlag.
Ärendet
Under året har nämndens verksamheter, av olika orsaker, belastats
med kostnader för så kallade avgångsvederlag. Totalt uppgår
summan till 957 000 kronor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-12-03, § 147 där man föreslog att
957 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv för
att kompensera respektive område för uppkomna kostnader i
samband med utbetalning av avgångsvederlag.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 160

Återtagande av anhållan om omdisponering från drift- till
investeringsbudget
Dnr 2009.448 041

Beslut
Till följd av nya fakta beslutar barn- och utbildningsnämnden att återkalla
ärendet.
Ärendet
För att åtgärda brister i IT-strukturen avseende det administrativa nätet
beslutade barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19, § 143 att anhålla
hos kommunfullmäktige om att 2,2 miljoner kronor skulle omdisponeras
från barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2009 till
investeringsbudgeten.
Nya fakta har därefter inkommit i ärendet.
Förvaltningens förslag
Till följd av nya fakta beslutar barn- och utbildningsnämnden att återkalla
ärendet.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 161

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—11-30
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-12-14 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande nettoram för 2009 är
955 350 000 kronor.
Förvaltningen har 2009-12-14 med riktpunkt den 30 november 2009
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett överskott
motsvarande 3 719 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-12-14.

Justerare
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§ 162

Översyn av särskolans framtida organisation
Dnr 2009.461 600

Beslut
Översyn görs av särskolans organisation med utredningsdirektiv
enligt förvaltningens förslag som är följande:
-

Utredningen ska föreslå en struktur för en samlad
särskoleorganisation inom Hässleholms kommun. Styrkor och
kritiska områden med en samlad organisation skall redovisas.

-

Strategier och strukturer för att öka och förstärka elevens
inkludering i grund- och gymnasieskolan skall redovisas och
utgöra en viktig utgångspunkt i översynen.

-

Ett förslag till ledningsfunktion skall utformas som, så långt som
möjligt, harmonierar med den nya ledningsstrukturen inom
barnomsorg och grundskola och gymnasieskola, avseende
funktioner och inriktning.

-

En nära och tydlig ledning av den pedagogiska verksamheten
skall vara huvudinriktning.

-

En tydlig benämning av funktioner, roll- och ansvarsfördelning
samt uppdragsbeskrivning för ledningsfunktionerna skall
formuleras. Förslaget till ny skollagstiftning och dess intentioner
bör härvid beaktas.

-

Ledningsorganisationen ska organiseras så att den främjar
samverkan internt och externt.

-

Förslag till ny organisation skall redovisas för barn- och
utbildningsnämnden vid mars månads sammanträde 2010.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att gymnasieskolans
nationella/specialutformade program skall samordnas på två
enheter; Hässleholms Tekniska skola och Jacobsskolan i samband
med gymnasiereformens start höstterminen 2011.
Samordningsbehovet har sin utgångspunkt i kraftigt minskade
elevkullar inom gymnasieskolan de kommande åren.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 2009-11-03 åt barn- och
utbildningsförvaltningen att ta fram förslag till ny
ledningsorganisation för Hässleholms gymnasieskolor.
Från och med 2010-01-01 införs en ny ledningsorganisation för
barnomsorg och grundskola i Hässleholms kommun. Huvudsyftet
med denna är att skapa en nära och tydlig pedagogisk ledning av
verksamheterna.
Regeringen har tillsatt en särskild utredningskommitté kring den
framtida gymnasiesärskolan. Förslagen skall anpassas till den
struktur som föreslås för den nya gymnasieskolan (proposition
2008/09:199). Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2010.
Förvaltningen föreslår med anledning härav att en översyn görs av
särskolans organisation och att den samordnas med översynen av
gymnasieskolans organisation.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2009-12-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-12-03 där man föreslog att översyn skall göras
av särskolans organisation med utredningsdirektiv enligt
förvaltningens förslag.
Beslutgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 163

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter
Dnr 2009.494 029

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fördelar, i enlighet med
kommunfullmäktiges riktlinjer, arbetsmiljöarbetsuppgifter till
förvaltningschefen med rätt att fördela vidare till enhetschefer,
skolområdeschefer och rektorer.
Beslutet ersätter barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut
2006-05-18, § 65.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2006-02-27, § 31 fastställt riktlinjer
för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande ansvar. I
beslutet fastställs ansvarsområden för olika nivåer i organisationen.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer skall arbetsmiljöarbetsuppgifter
med åtföljande ansvar fördelas skriftligt.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fördelar, i enlighet med
kommunfullmäktiges riktlinjer, arbetsmiljöarbetsuppgifter till
förvaltningschefen med rätt att fördela vidare till enhetschefer,
skolområdeschefer och rektorer.
Beslutet ersätter barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut
2006-05-18, § 65.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-12-17

§ 164

Ansökan om tillfällig utökning av platser på förskolan
Prästkragen i Vankiva – Svenska kyrkan N. Åkarps
kyrkliga samfällighet
Dnr 2009.480 718

Beslut
Svenska kyrkan N. Åkarps kyrkliga samfällighet beviljas utökning
med 3 platser vid förskolan Prästkragen i Vankiva under tiden
2010-01-01—08-15.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beviljade 2005-10-20, § 111 Svenska
kyrkan N. Åkarps kyrkliga samfällighet att bedriva
förskoleverksamhet vid förskolan Prästkragen i Vankiva med 30
platser.
I skrivelse 2009-12-08 ansöker Svenska kyrkan N. Åkarps kyrkliga
samfällighet om tillfällig utökning med 3 platser under tiden
2010-01-01—08-15.
Förskoleverksamheten uppfyller de av barn- och utbildningsnämnden
2009-08-27, § 102 fastställda kraven för godkännande av
kommunalt bidrag.
Handlingar i ärendet
Ansökan daterad 2009-12-08.
Förvaltningen förslag
Svenska kyrkan N. Åkarps kyrkliga samfällighet beviljas utökning
med 3 platser vid förskolan Prästkragen i Vankiva under tiden
2010-01-01—08-15.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 165

Anmälan om kränkande behandling av elev vid
Läredaskolan Dnr 2009:3191 – Yttrande
Dnr 2009.429 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Barn- och elevombudet fick den 5 oktober 2009 in en anmälan om
kränkande behandling av elev vid Läredaskolan.
I skrivelse 2009-10-30 begär barn- och elevombudet, mot bakgrund
av uppgifterna i anmälan, in yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara barn- och elevombudet
tillhanda den 7 december 2009.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse 2009-10-30.
Yttrande daterat 2009-11-26.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2009-12-03, § 139 beslut som justerades omedelbart.
Arbetsutskottet ställde sig bakom rektor Carola Krantz och
biträdande rektor Rose-Marie Arvidssons gemensamma yttrande
2009-11-26.
Beslutsförslag
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) yrkar bifall till beslutsförslaget.
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§ 166

Kommunrevisionens granskning av kvalitén i skolorna
för yngre elever i Hässleholms kommun – Yttrande
Dnr 2009.306 007

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2009-11-27 till yttrande som sitt eget yttrande över
revisionsrapporten.
Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3, har med biträde av Britt-Marie
Idensjö och Silja Savela på Öhrlings PricewaterhouseCoopers
genomfört en granskning av kvalitén i skolorna för yngre elever i
Hässleholms kommun.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad 2009-09-09.
Kommunstyrelsen har 2009-10-07 översänt kommunrevisionens
rapport för barn- och utbildningsnämndens utredning och yttrande.
Handlingar i ärendet
Revisionsrapport daterad 2009-09-09.
Yttrande över revisionsrapporten daterat 2009-11-27.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2009-11-27 till yttrande som sitt eget yttrande över
revisionsrapporten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-12-03, § 140 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 167

Juridik för barn- och elevhälsan samt förslag till ny
skollag – Kursinbjudan
Beslut
Följande anmäls att delta i kursen:
Lena Svensson
Eva-Marie Lidén (ersätter Kristina Lind)
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Joachim Fors (ersätter Lena Nilsson)
Ärendet
Kursinbjudan
Program:

Juridik för barn- och elevhälsan samt förslag till
ny skollag

Tid:

måndagen den 1 februari 2010, kl. 08:30-16:00

Plats:

Hässleholm, lokal meddelas senare

Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19, § 151 där man beslöt att
arbetsutskottets ledamöter medges att delta i kursen och vid
förhinder respektive ledamots ersättare.
Arbetsutskottet 2009-12-03, § 148 där man på grund av att
respektive ledamots ersättare inte kan delta föreslog att
Eva-Marie Lidén ersätter Kristina Lind och Joachim Fors ersätter
Lena Nilsson

Justerare
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§ 168

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-12-17 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Christel Ternemo, specialped. samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Förvaltningschefens redovisning i skrivelse 2009-12-03 över givna
direktiv för översynen av gymnasieskolans ledningsorganisation.
Dnr 2009.393 600

Justerare

2

Elevhälsans resurser – Översyn
Dnr 2009.464 620

3

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 09:75 –
Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild
verksamhet.

4

Kommunernas i Skåne Nordost skrivelse, daterad 2009-10-16, till
utbildningsdepartementet avseende gymnasial friskoleetablering i
Skåne Nordost.

5

Skyddsombud, arbetsplatsombud och personalens på
Sjumilaskogens förskola gemensamma skrivelse med
konsekvensbedömning av beslutet om förtätning på
Sjumilaskogens förskola.
Dnr 2009.277 041

6

Område 5:s, Bjärnum tillönskan till nämnden om en God Jul och ett
Gott Nytt År.

7

Rektor Sven-Ingvar Jönssons svar 2009-12-14 till Anneli
Augustsson på frågorna i skrivelse 2009-11-19 till följd av förslag
om nedläggning av Matteröds skola.
Dnr 2009.283 600

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 170

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet

Justerare

1

Kommunstyrelsens skrivelse 2009-11-25 till specialpedagogiska
skolmyndigheten i Härnösand om att intresse finns för att den
nyetablering av statlig specialskola för tal- och språkstörda
elever (f.d. Hällsboskolan) förläggs till Hässleholm.
Dnr 2009.456 600

2

Vittra AB har hos skolinspektionen återkallat sin ansökan om
utökad rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Kristinastads kommun. Skolinspektionen beslutade
2009-11-30 att avskriva ärendet från vidare handläggning.
Dnr 2009.173 612

3

Skolinspektionens beslutade 2009-11-20, utifrån den redovisningen
som lämnats, att tillräckliga åtgärder vidtagits och att
uppföljningen av ärendet angående kränkande behandling av
grundskoleelev vid Bjärnums skola avslutas.
Dnr 2006.408 606

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 171

Tack
Ordföranden ger en kort tillbakablick över det gångna året.
Förvaltningschefen visar på vad som är viktigt för att bli en
framgångsrik skolkommun och tillönskar därefter nämnden en God Jul
och ett Gott Nytt År.
Ordföranden tackar förvaltningen och nämnden för det gångna årets
arbete och tillönskar dem alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Willy Ohlsson önskar ordföranden och hennes familj en God Jul och ett
Gott Nytt År och tackar för ett gott samarbete under året.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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