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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-01-27

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

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Lena Axelsson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Eskil Engström (kd)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lynn Thulin (m), tjg för Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Hans J Werner (fp), tjg för Lars Arvidsson (fp)
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Kenneth Aronsson (m)
Agnes Somogyi (kd)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Christer Andersson (TCO), §§ 1-7
Claes Ruderstam (SACO), §§ 1-7

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Kjerstin Ulfvik Jonasson
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2005-02-03, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 1-15

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Willy Ohlsson

Justerare

………………………………………………………………..
Kjerstin Ulfvik Jonasson

Sid

1 (20)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-01-27

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-01-27

Datum då anlaget
sätts upp

2005-02-04

Datum då anslaget
tas ned

2005-02-28

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-01-27

§1

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Utgår
Del av ärende nr 2 –

Driftbudgetens utfall 2004 utgår på grund
av att utfallet inte är klart vid dagens
sammanträde. Ärendet kommer i stället
att behandlas vid nämndens februarisammanträde.

Tillkommer
Uppföljning av delar i 2004 års verksamhetsberättelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-01-27

§2

Investeringsbudgetens utfall 2004
Dnr 2005.35 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens
redovisning 2005-01-20 som bokslut för 2004 års
investeringar.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-01-20 tagit fram bokslut för
investeringarna under 2004. Redovisningen visar på ett överskott
uppgående till 193.000 kronor.
Beslutsunderlag
Redovisning 2005-01-20 av 2004 års investeringsutfall.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-01-27

§3

Årsredovisning 2004 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2005.36 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta det förslag till
verksamhetsberättelse för 2004 som framtagits av förvaltningen.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2004.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2004.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-01-27

§4

Uppföljning av delar i 2004 års verksamhetsberättelse
Dnr 2005.41 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en redovisning av
följande skall ske till Barn- och utbildningsnämnden:

Justerare

-

Analys av årskurs 9 elever som ej uppnått behörighetskraven
för gymnasiestudier.

-

Elever som avbryter sina studier vid Hässleholms gymnasieskolor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-01-27

§5

Investeringsbudget 2005
Dnr 2005.8 041

Beslut
De av Kommunfullmäktige tilldelade investeringsmedlen för 2005
fördelas enligt förvaltningens förslag 2005-01-03.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige för
investeringar år 2005 tilldelats 8.850.000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2005-01-03 på fördelning av tilldelad ram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 2 där man föreslog att de av
Kommunfullmäktige tilldelade investeringsmedlen för 2005
fördelas enligt förvaltningens förslag 2005-01-03.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-01-27
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§6

Kommunrevisionens granskning av kompetensutveckling
bland lärare i grundskolan – Yttrande
Dnr 2004.386 027

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag 2005-01-13 som yttrande
till kommunrevisionen och ger därmed uppdrag till förvaltningen
enligt detsamma.

Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3, har med biträde av Komrev –
Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av
kompetensutveckling bland lärare i grundskolan.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad november 2004.
Revisorerna önskar svar och kommentarer till granskningen senast
den 31 januari 2005.
Handlingar i ärendet
Granskningsrapport daterad november 2004.
Förslag 2005-01-13, utifrån förda diskussioner vid arbetsutskottets
sammanträde, till yttrande över rapporten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 4 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden efter det att
föreslaget yttrande kompletterats med vad som framkommit vid
diskussionerna vid AU:s sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut utifrån vid arbetsutskottet
2005-01-13 förda diskussioner
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag 2005-01-13 som yttrande
till kommunrevisionen och ger därmed uppdrag till förvaltningen
enligt detsamma.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-01-27
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§7

Utvärdering av styrningen inom grundskolan och
organisationen kring barn i behov av särskilt stöd –
Konsultrapport
Dnr 2004.253 049

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att rapporten sammantaget,
i föreliggande skick, inte kan användas som diskussionsunderlag för
förändringar i verksamheten utom i följande avseenden:
I avsnittet slutsatser förs en diskussion kring effekterna av det
nuvarande resursfördelningssystemet, överskott – underskott och
resurser till svenska som andraspråk och kompetensutveckling. Dessa
områden bör studeras vidare.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar till följd av vad som konstaterats
följande.
Utredningsuppdraget är slutfört och rapporten läggs till handlingarna.
Förvaltningen får i uppdrag att under 2005 genomföra en jämförande
studie av resursfördelningssystemet och återkomma med en särskild
rapport till nämnden.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-11-20, § 147 att en
ekonomisk genomlysning skulle ske av Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Förvaltningschefen fick i uppdrag att med extern hjälp
påbörja arbetet.
Arbetsutskottet har diskuterat ärendet och enats om uppläggningen
av genomförandet av utvärderingen.
Kajsa Wejryd, Komrev har 2004-10-20, efter de slutliga diskussionerna
med arbetsutskottet den 23 september 2004, inkommit med sin
slutrapport av utvärderingen som är daterad oktober 2004.
Barn- och utbildningsnämnden har bl a 2004-09-23 fått information i
ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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Efter det att Barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde
2004-11-18 tagit del av controller Anders Svenssons redovisning i
skrivelse 2004-11-10 av de sak-/och faktafel som Kajsa Wejryds
rapport innehåller, beslöt nämnden att tillskriva Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers för efterhörande om vilka åtgärder man
tänker vidtaga till följd av vad som framkommit i redovisningen.
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har tillskrivits och förvaltningschefen redovisar muntligen för förda förhandlingar.
Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-11-20, § 147
Dnr 2003.462 041
Kajsa Wejryds konsultrapport daterad oktober 2004.
Förvaltningens redovisning 2004-11-10 av kompletterande sak-/
faktauppgifter till Kajsa Wejryds konsultrapport.
Skrivelse 2004-12-01 till Öhrlings PriceWaterhouseCoopers i Växjö.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 125.
Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-18, § 148.
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 7 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag till beslut utifrån vid arbetsutskottet
2005-01-13 förda diskussioner
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att rapporten sammantaget,
i föreliggande skick, inte kan användas som diskussionsunderlag för
förändringar i verksamheten utom i följande avseenden:
I avsnittet slutsatser förs en diskussion kring effekterna av det
nuvarande resursfördelningssystemet, överskott – underskott och
resurser till svenska som andraspråk och kompetensutveckling. Dessa
områden bör studeras vidare.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar till följd av vad som konstaterats
följande.
Utredningsuppdraget är slutfört och rapporten läggs till handlingarna.
Förvaltningen får i uppdrag att under 2005 genomföra en jämförande
studie av resursfördelningssystemet och återkomma med en särskild
rapport till nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) och
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till beslutsförslaget

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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§8

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2004 utifrån Kommunfullmäktiges fastställda mål –
Uppföljning
Dnr 2005.37 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder
densamma till Kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att en redovisning
av områdenas olycksfallsrapportering skall ske två gånger per år
till nämnden. (Finns upptaget under punkt 5.4.1.1 Barnen och
Ungdomarna (4:8) i redovisningen).
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2004-02-26, § 16
verksamhetsplanering för 2004 utifrån de av Kommunfullmäktige
fastlagda övergripande målen för 2004.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Redovisning av de åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27

13

§9

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan – Ändring
Dnr 2005.16 710

Beslut
Under rubriken avgifter i tillämpningsföreskrifterna ersätts texten
”Underlåtenhet att betala medför avstängning av plats. Ny plats
kommer ej att erhållas förrän skulden är betald eller avbetalningsplan
upprättats och avbetalning påbörjats.”
med
”Underlåtenhet att betala kan medföra avstängning från plats. Om
avstängningen verkställs måste hela skulden vara betald innan ansökan
om ny plats kan behandlas i enlighet med gällande föreskrifter för
barnomsorgen.”
Ärendet
I nuvarande tillämpningsföreskrifter finns under rubriken avgifter
formuleringen
”Underlåtenhet att betala medför avstängning av plats. Ny plats
kommer ej att erhållas förrän skulden är betald eller avbetalningsplan
upprättats och avbetalning påbörjats.”
Möjlighet till att avbetalningsplan upprättas finns dels
-

när vårdnadshavare släpar efter med betalningen av barnomsorgsavgiften men fortfarande har omsorgsplatsen kvar. Avbetalningsplan görs upp med respektive rektorsområde. Avstängning från
omsorgsplatsen sker om avbetalningsplanen inte följs och ärendet
skickas då vidare till kommunens ekonomikontor.

-

när avstängning av barnomsorgsplats skett och ärendet handhas
av ekonomikontoret. Ärendet har då gått vidare till inkassoföretag.
Hela skulden måste då vara betald innan någon ny omsorg kan
erhållas.

Nuvarande skrivning gör ingen skillnad på formerna av avbetalningsplan
utan vårdnadshavare kan begära ny omsorgsplats så fort en
avbetalningsplan är upprättad och betalning har påbörjats.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 5 där man föreslog:
Under rubriken avgifter i tillämpningsföreskrifterna ersätts texten
”Underlåtenhet att betala medför avstängning av plats. Ny plats
kommer ej att erhållas förrän skulden är betald eller avbetalningsplan
upprättats och avbetalning påbörjats.”
med
”Underlåtenhet att betala kan medföra avstängning från plats. Om
avstängningen verkställs måste hela skulden vara betald innan ansökan
om ny plats kan behandlas i enlighet med gällande föreskrifter för
barnomsorgen.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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§ 10

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan –
Förtydligande
Dnr 2005.16 710

Beslut
Under rubriken avgifter i tillämpningsföreskrifterna görs följande
tillägg
”Vid ändring av inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas in omgående.
Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i
samverkan med Lokala Skattemyndigheten. Om det vid kontrollen
framkommer större skillnad mot inlämnad uppgift kan
efterdebitering/återbetalning ske tre år bakåt i tiden.”
Ärendet
I nuvarande blankett för ”Inkomstuppgift för beräkning av
barnomsorgsavgift”, som vårdnadshavare erhåller och skall lämna
in, finns information om att
”Vid ändring av inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas in omgående.
Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i
samverkan med Lokala Skattemyndigheten.”
För att tydliggöra informationen till vårdnadshavarna bör
tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgstaxan under rubriken
Avgifter kompletteras med denna text med tillägg av
”Om det vid kontrollen framkommer större skillnad mot inlämnad
uppgift kan efterdebitering/återbetalning ske tre år bakåt i tiden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 6 där man föreslog:
Under rubriken avgifter i tillämpningsföreskrifterna görs följande
tillägg
”Vid ändring av inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas in omgående.
Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kommer att ske årligen i
samverkan med Lokala Skattemyndigheten. Om det vid kontrollen
framkommer större skillnad mot inlämnad uppgift kan
efterdebitering/återbetalning ske tre år bakåt i tiden.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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§ 11

Kostnadsersättning för resor p g a växelvis boende
Dnr 2004.408 623

Beslut
I avvaktan på vad som kommer att fastställas i den nya skollagen
beviljas eleven busskort mellan Hässleholms och Vinslöv under den
tid som växelvis boende är aktuellt.
Det delegeras åt biträdande förvaltningschefen att fatta beslut i
ärenden om kostnadsersättning för resor på grund av växelvis
boende fram till dess att en ny Skollag fastställts.
Ärendet
NN och NN ansöker om kostnadsersättning för sin sons resor mellan Hässleholm och Vinslöv.
Sonen bor växelvis hos fadern i Hässleholm och modern i Vinslöv.
Sonen går på Furutorpskolan och är folkbokförd i Vinslöv.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 8 där man föreslog att
i avvaktan på vad som kommer att fastställas i den nya skollagen
beviljas eleven busskort mellan Hässleholms och Vinslöv under den
tid som växelvis boende är aktuellt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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§ 12

Kommunal Skolriksdag 12-13 april 2005
Beslut
Arbetsutskottets ledamöter samt en från vardera parti anmäls
att deltaga i Kommunal Skolriksdag.
Ärendet
Den 12-13 april arrangerar Svenska Kommunförbundet Kommunal
Skolriksdag 2005 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Sista anmälningsdagen är den 11 mars 2005.
Beslutsunderlag
Inbjudan & program till Kommunal Skolriksdag.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 9 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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§ 13

Hässleholms Kommuns Jämställdhetsdag 2005
Beslut
Magnus Olsson (s), Lena Olsson (c), Hans J Werner (fp) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) anmäls att deltaga i Jämställdhetsdagen.
Ärendet
Kommunens Jämställdhetsgrupp har inbjudit till Kommunens
Jämställdhetsdag 2005.
Tid och plats:

Tisdagen den 8 februari 2005, kl 09:00-14:30
Kulturhuset, Röda salongen

Beslutsunderlag
Inbjudan
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 10 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-01-27
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§ 14

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1

Länsrättens beslut 2004-12-28 i mål nr 8401-04 E.
Länsrätten har beslutat att avslå Hässleholms
Montessoricentrums yrkande om att förelägga Barn- och
utbildningsnämnden att inkomma med handlingar som har att
göra med beredningen, delgivningen och beslutet om utlysande
av omförhandling med de enskilda verksamheterna samt även
utarbetande av det nya förfaringssättet och dess villkor som
beslutades den 24 juni 2004.
Dnr 2004.248 048

2

Skrivelse daterad 2004-11-17 från Söderparkskolans
föräldraförening angående ventilationen på Söderparkskolan.
Dnr 2004.416 291

3

Inkomna skrivelser med anledning av gjord utredning avseende
det framtida lokalbehovet i skolan mot bakgrund av minskningen
av elevantalet 2004-2010.
Skrivelse daterad 2004-12-13 från personalen på Åsens förskola.
Skrivelse daterad den 8 december 2004 från Malin Ericsson,
Vanneberga, Vinslöv.
2004.259 219

Justerare

4

Skolverkets skrivelse 2004-10-18 angående gymnasieskolan 2007.

5

Skolverkets beslut 2005-01-14 att förklara fristående gymnasieskolan NovaLibra-gymnasiet i Kristianstads kommun vara
berättigad till bidrag för utbildningarna Naturvetenskaplig
utbildning med musikprofil och vetenskapsprofil samt
Samhällsvetenskaplig utbildning med musikprofil och vetenskapsprofil från och med bidragsåret 2005.
Dnr 2004.191 612

6

Ordföranden informerar om arbetet i Skåne Nordost och det förslag
till samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar som föreligger.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-01-27
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§ 15

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2005-01-27 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Kjell Sunesson, rektor
Bo Selander, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2005-01-13

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
4-5
38-45
36-37
1
193-241
116-143
1
1-29
88
15-17
8-11
70-80
64-72
57-65, 1
15-18
72-79
1-12

