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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-03-27

Sid

1 (16)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:20

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lars-Göran Wiberg, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lisa Persson Rosenkvist (c), §§ 43-49, kl 09:00-11:20
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 37-44

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Kronfelt, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 3 april 2008, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 37-49

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lars-Göran Wiberg

Justerare

………………………………………………………………..
Kenneth Aronsson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-03-27

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-03-27

Datum då anlaget
sätts upp

2008-04-04

Datum då anslaget
tas ned

2008-04-28

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-03-27

§ 37

Närvarorätt för personalföreträdare vid dagens
sammanträde
Dnr 2008.50 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden medger att personalföreträdarna
utöver de ärenden som närvarorätten avsåg i föredragningslistan,
nämligen
-

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—02-29
Organisation inför den preliminära intagningen läsåret 2008-2009

får närvara när följande ärenden behandlas.
-

Justerare

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 2008-2010 –
Ansökan om att få deltaga
Plan för intern kontroll
Anhållan om medel för utökat lokalbehov för ungdomscentrum
Barn och elever med annat modersmål än svenska – Rapport
Barnomsorgssituationen i kommunen våren 2008 – Rapport

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 38

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—02-29
Dnr 2008.127 042

Beslut
Uppföljningsrapporten daterad 2008-03-12 med gjorda kompletteringar
2008-03-13 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2008-03-12 med riktpunkt den 29 februari 2008
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett underskott på
587 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-03-12 och reviderad 2008-03-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 43 där man föreslog att den av
förvaltningen 2008-03-12 framtagna uppföljningsrapporten med gjorda
revideringen vid arbetsutskottets sammanträde godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2008-03-27

5

§ 39

Gymnasieskolans organisation inför den preliminära
intagningen läsåret 2008-2009
Dnr 2008.133 612

Beslut
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret 2008-2009
fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen.
Ärendet
Förvaltningen föreslår följande organisation inför den preliminära
intagningen till gymnasieskolan läsåret 2008-2009:

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet, bild o formgivning
Estetiska programmet, musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet, trä- o möbelteknik
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik
Industriprogrammet, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt antal platser

LÄSÅRET
2007-2008
INTAGNING
Slutlig

LÄSÅRET
2008-2009
INTAGNING
Preliminär

Antal platser
40
24
48
16
24
32
46
16
48
16
16
16
32
30
48
40
84
80
656

Antal platser
40
24
48
16
24
32
72
0
48
8
24
16
32
30
64
24
64
100
666

Hantverksprogrammet, trä- och möbelteknik utgår ur gymnasieskolans
organisation för läsåret 2008-2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 46 där man föreslog att inför den
preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret 2008-2009
den av förvaltningen föreslagna organisationen fastställd.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 40

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 20082010 – Ansökan om att få deltaga Dnr 2008:57
Dnr 2008.120 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt i samband med att 2008 års
verksamhetsplan antogs, 2007-12-13, § 176, att delta i
försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
Handlingar i ärendet
Ansökningar (3 st.) till myndigheten för skolutveckling.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 37 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att inge ansökan till myndigheten för skolutveckling
om att få delta i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning
med totalt 16 platser.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2008-03-27

7

§ 41

Plan för intern kontroll 2008
Dnr 2008.128 600

Beslut
Plan för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2008 fastställs
enligt förslag 2008-03-06.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2007-03-26, § 18 regler för intern
kontroll i Hässleholms kommun.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa
att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och
utvärdering fungerar tillfredsställande.
Styrelser och nämnder ska, genom den interna kontrollen med rimlig
grad av säkerhet, säkerställa att följande mål uppnås:
-

Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som
fastställts
verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar
fattade beslut ska verkställas och följas upp
kommunens räkenskaper ska vara rättvisande
kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ska årligen
godkänna en intern kontrollplan och en granskningsrapport med
resultatet av det senaste årets interna kontroll. Den interna kontrollplanen ska omfatta perioden januari till december.
Planen ska överlämnas till ekonomikontoret senast den 31 mars det år
som planen omfattar och granskningsrapporten senast i samband med
införandet av verksamhetsberättelsen.
Förvaltningen har 2008-03-06 tagit fram förslag till plan för 2008 års
interna kontroll av barn- och utbildningsnämndens verksamhet där
följande granskningsområden föreslås:
Justerare

Fakturahantering
Reseräkningar och körrapporter
Inventarieredovisning
Hantering av kontantkassor
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Elevproduktion
Intäktsavgifter i barnomsorgen
Skolskjutsar
Upphandling/inköp
Diarieföring
Matkuponger
Lönerapportering
Delegation
Måluppfyllelse
Arkivvård

Insatserna kommer att genomföras i två omgångar, en på våren och
en på hösten. Merparten av kontrollinsatserna kommer att omfatta
områdena 2 (Läreda), 7 (Hästveda) och 8 (T4) samt Musik &
Kulturskolan och Linnéskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-09-27, § 139 att genomföra
efterkontroll av 2006 års barnomsorgsavgifter. Därutöver kommer en
särskild uppföljning av fjolårets kontroll på Norrängsskolan att
genomföras i enlighet med 2007 års internkontrollrapport. Måluppfyllelsen
kontrolleras i samband med arbetet med kvalitetsredovisningarna.
Kommunstyrelsen har 2007-08-08, § 142 beslutat att kontroll av hur
arkivreglementet efterföljs ska ingå som ett övergripande kontrollmoment
för samtliga nämnder.
Handlingar i ärendet
2008 års plan för intern kontroll daterad 2008-03-06.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 44 där man föreslog att plan för barn- och
utbildningsnämndens interna kontroll 2008 fastställs enligt förslag
2008-03-06.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 42

Anhållan om medel för utökat lokalbehov för ungdomscentrum
Dnr 2008.90 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
kostnadstäckning för förhyrning av lokaler till ungdomscentrum,
för närvarande 159 000 kronor per år.
Ärendet
Ungdomscentrum, ansvarar för gymnasieskolans individuella program
samt för kommunens uppföljningsansvar gällande ungdomar 16-20 år
som inte studerar på gymnasiet. Till följd av ett ökande elevantal, bl. a
nyanlända elever med utländsk bakgrund, som börjat på det individuella
programmet finns behov av fler klassrum. Ungdomscentrum disponerar
under vårterminen 2008 ett klassrum extra på Jacobsskolan, vilket inte
är möjligt till hösten. De stora elevkullarna på gymnasieskolan de närmsta
åren, kommer dessutom att medföra att Individuella programmet kommer
att behöva utökas ytterligare.
I anslutning till ungdomscentrums nuvarande lokaler finns möjlighet att
iordningställa två klassrum. Lokalen är ca 200m2. Nuvarande hyra är
795 kr per m2. Hyresvärden, BH Brännmästaren, är beredd att renovera
och hyra ut till ungdomscentrum.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 47 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om kostnadstäckning för förhyrning av lokaler till ungdomscentrum, för närvarande
159 000 kronor per år.
Beslutsgång
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 43

Barn och elever med annat modersmål än svenska –
Rapport
Dnr 2008.131 616

Beslut
Rapporten översändes för kännedom till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2008-02-14 bl.a. konsekvenserna
inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola då stor invandring av
barn/elever som inte kunnat förutses sker till kommunen.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2008-02-14 och reviderad 2008-03-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 48 där man föreslog att rapporten efter
viss revidering översändes för kännedom till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 44

Barnomsorgssituationen i kommunen våren 2008 –
Rapport
Dnr 2008.132 710

Beslut
Rapporten översändes till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i rapport daterad 2008-02-13 och reviderad
2008-03-19 behovet av barnomsorgsplatser i kommunen våren 2008.
Av rapporten framgår bl.a. att det under de senaste åren har fötts fler
barn i kommunen vilket gjort att efterfrågan på barnomsorg ökat. Idag
ligger täckningsgraden på 90 procent (barn i åldern 1-5 år som har behov
av barnomsorg). När nya bostadsområden planeras bör behovet av
barnomsorg och skola beaktas.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 49 där man föreslog att rapporten skall
översändas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 45

Hässleholms Montessoricentrum – Ändrat huvudmannaskap
Dnr 2008.103 718

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Hässleholms Montessoricentrum består av förskolorna Ekbacken
och 88:an och bedrivs idag i form av ett föräldrakooperativ.
Förvaltningen har vid två tillfällen träffat representanter för Hässleholms
Montessoricentrums styrelse där barn- och utbildningsnämndens
ordförande deltog i det sista. Vid dessa tillfällen har framförts att man
har för avsikt att ändra huvudmannaskapet, varvid följande två alternativ
presenterats:
- Pysslingen AB
- Hässleholms kommun
T4-skolans kommunala montessorispår är utifrån valfrihets- och
kvalitetsperspektiv en prioriterad inriktning inom kommunens grundskola.
Då de enskilda förskolorna utgör huvuddelen av rekryteringsbasen för
T4-skolans montessorispår, är det av stor vikt att dessa verksamheter ges
möjlighet till fortsatt drift.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2008-03-12.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-03-13, § 45 där man som att brådskande ärende
beslöt följande:
Om Hässleholms Montessoricentrum inte erbjuder sin verksamhet till
någon privat anordnare är barn- och utbildningsnämnden beredd att
inleda samtal om ett övertagande. Barn- och utbildningsnämndens
ordförande företräder barn- och utbildningsnämnden i denna fråga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 46

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-03-27 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare
Arbetsutskottets protokoll 2007-11-08
Arbetsutskottets protokoll 2007-11-29
Arbetsutskottets protokoll 2008-01-10
Arbetsutskottets protokoll 2008-01-17
Arbetsutskottets protokoll 2008-02-14
Arbetsutskottets protokoll 2008-02-28
Arbetsutskottets protokoll 2008-03-13

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
5
19-23
39-56
322-323
25-53
326
38-65
11-17
58-71
37-51
21-24
13-30
9-14
1-7
16-24
14-17
5-6
7-13
139-146
147-159
1-17
18-19
20-32
33-35
36-50

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-03-27

14

§ 47

Ekonomiska nyckeltal åren 2005 och 2006 - Enskilda förskolor
Personaltätheten åren 2004, 2005, 2006 och 2007– Enskilda
förskolor
Dnr 2008.135 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i rapporter daterade 2008-03-14 de ekonomiska
nyckeltalen åren 2005 och 2006 samt personaltätheten åren 2004, 2005,
2006 och 2007 för de enskilda förskolorna i kommunen.
Handlingar i ärendet
Rapporter daterade 2008-03-14.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 48

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att som Jan Dahlbergs
efterträdare som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
anställa Lars Johansson från Lyckeby med tillträde den 4 augusti
2008.
2

Justerare

Översikt, redovisad i skrivelse 2008-02-14, över begärda insatser från
centrala resursverksamheten avseende barn i behov av särskilt stöd.
Dnr 2008.89 606

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 49

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Utbildningsdepartementet svar på Katarina Tågeruds skrivelse
avseende praoverksamheten.
Dnr 2007.453 628

Justerare

2

Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings svar till George
Horwath Szabo med anledning av hans anmälan mot Barnoch utbildningsnämnden om etnisk diskriminering.
Dnr 2007.124 606

3

Skrivelse 2008-03-20 från Gunvor Rymert och Marija Kogler
Johnsson Lilla Björns AB och Montessoriförskolan Villa Lärkan AB.
Dnr 2008.136 600

Utdragsbestyrkande

