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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-12-13

Sid

1 (17)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:35

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

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), kl. 08:30-09:30, §§ 174-punkt 3 § 181
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Sivert Aronsson, tjänstgörande för Hans Tosteberg punkt 4 § 181§ 186
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd), kl. 09:30-11:35, delvis punkt 4 § 181-§ 186
Lena Lönn (s)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c), kl 08:30-10:00, §§ 174-182
Sivert Aronsson (fp), § 174-punkt 3 § 181
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 174-183

Tjänstemän

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

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Andreas Dahlberg
Barn- och utbildningskontoret, tisdagen 2007-12-18, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 174-186

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Andreas Dahlberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-12-13

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-12-13

Datum då anlaget
sätts upp

2007-12-19

Datum då anslaget
tas ned

2008-01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-12-13

§ 174

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande informationspunkter:

Justerare

-

Skrivelse från skolledningen i område 4, Tyringe till föräldrar i
området med barn födda 2002 boende i Tyringe, Matteröd och
Västra Torup.

-

Lägesrapport över barnomsorgssituationen.

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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§ 175

Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—11-30
Dnr 2007.105 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen
2007-12-12 framtagna uppföljningsrapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att uppdra åt
förvaltningschefen att i område 3, Väster och område 5, Bjärnum,
som visar stora underskott i rapporten, göra en analys av kostnadsutvecklingen och snarast vidtaga åtgärder.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-12-12 med riktpunkt den 30 november 2007
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2007 ett underskott på
405 000 kronor, vilket är en förbättring sedan förra månaden med
299 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2007-12-12.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt
förvaltningschefen att i område 3, Väster och område 5, Bjärnum, som
visar stora underskott i rapporten, göra en analys av kostnadsutvecklingen och snarast vidtaga åtgärder.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till ordförandens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 176

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2008
Dnr 2007.509 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2008 fastställs
enligt förslag 2007-11-29.
Deltar inte i beslutet
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
I Hässleholms kommun finns en ledningsfilosofi och ett styrsystem som
bygger på målstyrning. De övergripande målen gäller för samtliga
kommunens verksamheter och utgår från Hässleholms kommuns vision
och på en strävan efter ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.
Utifrån de övergripande målen och tilldelad budgetram ger
kommunfullmäktige i 2008 års budget följande särskilda anvisningar till
vilka barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan skall anpassas:
- Nämnden skall upprätta och ajourhålla verksamhetsplan för
verksamhetsåret.
- Nämnden skall månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk
uppföljning av sin verksamhet, samt, vid behov, redovisa vilka åtgärder
nämnden ämnar vidta för att hålla sina ekonomiska ramar.
- Bygdeskolorna skall finnas kvar så länge god pedagogisk kvalitet kan
vidmakthållas.
- Nedläggning av skolenhet skall underställas kommunfullmäktiges
prövning.
- Barn och ungdomar skall erbjudas minst en kulturupplevelse per
termin.
- Nämnden skall uppmuntra tillkomsten av enskilda förskolor.
- Nämnden skall stimulera till att fler vuxna engageras i skolans arbete.
- Nämnden skall avsätta medel i sin budget för oförutsedda utgifter med
procentsats som nämnden beslutar.
- Under perioden 2006-2008 ska andelen gymnasiebehöriga elever i
Hässleholms kommun öka med 2 procentenheter.
- Företagande och entreprenörskap skall särskilt uppmärksammas i
skolan.
- Nämnden skall under 2008 vidta förberedelser för att anpassa
verksamheten till budgetram 2009 och 2010.
- Nämnden skall senast den 28 februari återrapportera till
kommunstyrelsen hur de övergripande målen brutits ner och
konkretiserats i nämndens verksamhetsplan.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-12-13

Handlingar i ärendet
Särskilda anvisningar fastställda av kommunfullmäktige i samband
med att 2008 års budget fastställdes.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2008 daterad
2007-11-29.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-11-29, § 150 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Olsson (c) yrkar att den
2007-11-29 föreslagna verksamhetsplanen för 2008 fastställs som
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-12-13

§ 177

Närvarorätt för personalföreträdare vid dagens
sammanträde
Dnr 2007.527 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden medger att personalföreträdaren
utöver de ärenden som närvarorätten avsåg i föredragningslistan,
nämligen
- Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—11-30
- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2008
- Internbudget – resursfördelning 2008
får närvara när följande ärenden behandlas:
- Anhållan om kompensation för ökade hyres- och städkostnader
- Detaljplan för Värnet 2, Tyringe – Yttrande
- Detaljplan för Vannaröd 3:40, Sösdala – Yttrande
- Rapporter
- Information

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-12-13

Sid
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§ 178

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och
städkostnader
Dnr 2007.492 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
I samband med tekniska kontorets och ekonomikontorets översyn av
samtliga lokalkostnader fick barn- och utbildningsnämnden i juni
nya justerade hyresbelopp på samtliga objekt. Barn- och utbildningsnämnden kompenserades för dessa hyresökningar, 9 428 tkr, som
tillkommit i jämförelse med budget 2006.
Barn- och utbildningsnämnden har för 2007 påförts ytterligare ökade
hyres- och städkostnader motsvarande 983, 4 tkr. Denna
nettosumma fördelar sig på följande kostnadsslag:
- Ökade hyreskostnader
- Ökade kostnader för övrig drift

700,9 tkr
282,5 tkr

Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning 2007-11-28.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-11-29, § 148 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att till kommunstyrelsen inge anhållan om att 983,4 tkr
tillförs barn- och utbildningsnämndens budget 2007 som kompensation
för ökade hyres- och städkostnader.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner den
av arbetsutskottet vidtagna åtgärden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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§ 179

Detaljplan för Värnet 2, Tyringe – Yttrande
Dnr 2007.484 214

Beslut
Byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot planförslaget.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt förslag till
detaljplan för Värnet 2 i Tyringe. Planområdet är beläget i östra delen
av Tyringe vid Hemgården.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
tisdagen den 11 december 2007.
Rektor Sven-Ingvar Jönsson har meddelat att inget finns att erinra
mot förslaget i detaljplanen från område 4, Tyringe.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-11-29, § 156 där man föreslog att
byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot planförslaget.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid
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§ 180

Detaljplan för Vannaröd 3:40, Sösdala – Yttrande
Dnr 2007.483 214

Beslut
Byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot planförslaget.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt förslag till
detaljplan för Vannaröd 3:40 i Sösdala. Planområdet är beläget i
norra delen av Sösdala vid servicehuset Björkhaga.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
tisdagen den 11 december 2007.
Rektor Birgitta Jeppsson har meddelat att inget finns att erinra
mot förslaget i detaljplanen från område 1, Sösdala.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-11-29, § 157 där man föreslog att
byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot planförslaget.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 181

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-11-07 ang.
nybyggnad av idrottshall på T4-skolan – antagande av anbud.
Dnr 2007.487 291
Beslut
AB CG-byggens anbud antas och starttillstånd ges för byggnationen.
2

Skolverkets beslut 2007-11-12 ang. uppföljning av skolverkets beslut
efter inspektionen i Hässleholms kommun.
Dnr 2005.392 600
Beslut
Skolverket finner att Hässleholms kommun har vidtagit åtgärder för
att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Enligt skolverkets
bedömning bör det därför fortsättningsvis vara möjligt för kommunen
att uppnå kraven i de nationella bestämmelserna.
Skolverket avslutar därmed inspektionen i Hässleholms kommun.

3

Skrivelse med namninsamlingslistor till ordföranden från Anna
Johansson, förälder för barn i F-klassen och år 5 på Läredaskolan med
önskemål om att år 6 skall tillhöra mellanstadiet.
Dnr 2007.478 611

4

Skolverkets beslut 2007-11-16 avseende ansökan från UVS
Gymnasium AB om rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid
den fristående gymnasieskolan UVS Gymnasium Kristianstad.
Dnr 2007.216 612
Beslut
Skolverket avslår UVS ansökan om rätt till bidrag för utbildningen
Specialutformat program inriktning Hotell och restaurang –
måltidsservice.

5

Justerare

Skrivelse daterad 2007-10-19 från föräldrar och barn på förskolan
Stjärnan.
Dnr 2007.297 718

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Justerare

Sammanträdesdag

Sid

2007-12-13
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6

Skrivelse daterad 2007-11-26 från simklubbarna i Hässleholms
kommun genom Mikael Björklund, huvudtränare i S 71 där man
meddelar sitt intresse av att idrottsgymnasium i simning inrättas
i Hässleholms kommun från läsåret 2009-2010.
Dnr 2007.488 612

7

Justitieombudsmannens (JO) beslut 2007-10-22 ang
anmälan mot Vena förskola i Hässleholms kommun.
Dnr 2007.320 710

8

Skolverkets beslut 2007-11-30 avseende anmälan angående
bristande information till vårdnadshavare, Vena förskola i
Hässleholms kommun.
Dnr 2007.320 710

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 182

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Skrivelse daterad 2007-10-31 från skolledningen i område 4, Tyringe
till föräldrar i området med barn födda 2002 boende i Tyringe,
Matteröd och Västra Torup.
Dnr 2007.528 611

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 183

Internbudget – resursfördelning 2008
Dnr 2007.510 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2008 fastställs enligt förslag
2007-11-29.
Deltar inte i beslutet
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
2008 tilldelats en nettobudgetram på 887 260 000 kronor.
Förvaltningen har utifrån den tilldelade nettobudgetramen tagit
fram förslag till internbudget och resursfördelning för 2008.
Resursfördelningen för grundskola och barnomsorg har gjorts
utifrån den av barn- och utbildningsnämnden 2005-11-17, § 124
fastställda resursfördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
Internbudget - resursfördelning 2008 daterad 2007-11-29.
Redovisning 2007-11-27 av budget 2008 i jämförelse med 2007 års
budget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-11-29, § 151 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar att internbudget och resursfördelning fastställs
enligt förslag 2007-11-29.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Biträdande förvaltningschef Karin Karlén ger en muntlig lägesrapport
över barnomsorgssituationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-12-13 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr 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
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog 59-65

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
32-34
103-112
255-265
251-269
258-280
180-199
210-224
185-193
88-107
212-238
97-107
52-55
118-129
64-68
46-59
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§ 186

Tack
Förvaltningschef Jan Dahlberg redovisar för stora och små beslut
som tagits under året. Han framför därefter sitt och
förvaltningens tack till nämnden för gott samarbete och
tillönskar dem alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Ordföranden framför ett tack till förvaltningen för det fina arbete
man utfört under året samt tackar nämnden för det gångna året
och tillönskar dem och deras familjer en God Jul och ett Gott Nytt År.
Willy Ohlsson framför nämndens tack till ordföranden för arbetet
under det gångna året och tillönskar honom och hans familj en
God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare

Utdragsbestyrkande

