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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-02-24

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:30
Sammanträdet ajournerat kl 09:10 - 09:25

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
Agnes Somogyi (kd), tjg för Kristina Lind (kd)
Carina Westerlund (s), tjg för Lena Axelsson (s)
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Lynn Thulin (m)
Hans J Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 16-24
Claes Ruderstam (SACO), § 16 – delvis § 24

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Marie Lindell, primärvården § 16
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Lars-Göran Wiberg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 3 mars, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 16-27

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sid

1 (15)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-02-24

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-02-24

Datum då anlaget
sätts upp

2004-03-04

Datum då anslaget
tas ned

2004-03-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Familjens Hus i Hässleholms tätort - Information
Dnr 2005.56 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
har givit förvaltningarna i uppdrag att i samverkan med Region
Skåne ta fram förslag till samverkansprojektet ”Familjens Hus”.
Förslaget innebär att Familjens Hus skall kunna erbjuda
förebyggande barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola,
social rådgivning och olika föräldragruppsutbildningar. Familjens
Hus verksamheter skall drivas genom i huvudsak redan befintliga
tjänster.
Visionen för Familjens Hus i Hässleholm skall vara följande:
Med trygga och ansvarstagande föräldrar skapas goda förutsättningar
för barn att växa upp i harmoni.
Förslag till samverkansprojektet ”Familjens Hus i Hässleholms tätort”
redovisas i skrivelse 2005-01-31.
Biträdande förvaltningschef Karin Karlén och Marie Lindell från primärvården ger en muntlig information i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Tillägg görs av följande ärenden i föredragningslistan:
-

Kulturskola i Hässleholms kommun – Kulturnämndens beslut
om utredning. (Var i föredragningslistan upptagen som ett
informationsärende).

-

Tillsättning av rektorstjänsten vid Jacobsskolan.

-

Informationspunkten kompletteras med en lägesrapport
avseende barnomsorgssituationen.

Följande ärende utgår på grund av att Barn- och utbildningsnämnden
ej tagit del av handlingarna:
-

Justerare

Beslut enligt delegation

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Kulturskola i Hässleholms kommun – Kulturnämndens
beslut om utredning
Dnr 2005.48 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att till
Kommunstyrelsen, Kulturnämnden och Kommunfullmäktiges
presidium framföra följande:
Enligt Kommunfullmäktiges beslut ligger Musik- & Kulturskolan under
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Barn- och
utbildningsnämnden finner det mycket anmärkningsvärt att en annan
nämnd utan samråd verkställer en utredning som berör Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har till
uppgift att samordna utvecklingsarbete som berör flera nämnder.
Beslut om utredningar av denna art skall därför fattas av
Kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden kommer därför inte
att medverka i utredningsarbetet. Om Kommunstyrelsen beslutar att
utredningen skall genomföras kommer Barn- och utbildningsnämnden
att ta upp frågan till ny behandling.
Ärendet
Kulturnämnden har ensidigt och utan samråd med Barn- och
utbildningsnämnden fattat beslut att utreda Musik- och Kulturskolan.
Syftet är en utökad verksamhet som innefattar alla konstarter och
vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna samt att verksamheten
överförs till Kulturnämnden. Kulturnämnden har anställt Annika
Ottosson, som är samordnare vid Konst- och kulturutveckling i Västra
Götalandsregionen, som utredare och uppdraget skall slutredovisas till
Kommunledning, Kulturnämnd och Barn- och utbildningsnämnd under
maj månad 2005 enligt skrivelse 2005-02-09 från Kulturnämndens
ordförande.
Beslutsgång
Ajournering begärs.
Ajournering kl 09:10 – 09:25.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Driftbudgetens utfall 2004
Dnr 2005.52 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens
redovisning 2005-02-03 av 2004 års bokslut avseende driften.
Reservation
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) reserverar sig mot del i texten i
kommentarerna till budgetavvikelserna och meddelar att hon avser att
före justeringen komma in med en skriftlig reservation.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-02-03 tagit fram bokslut för driften för
år 2004.
Bokslutet visar ett överskott på 908.000 kronor.
Beslutsunderlag
Redovisning 2005-02-03 av 2004 års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-02-10, § 13 där man föreslog att förvaltningens
redovisning 2005-02-03 av 2004 års bokslut avseende driften antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Kompletteringsbudget 2005 – Framställan om medel
Dnr 2005.66 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos Kommunfullmäktige
att i kompletteringsbudgeten få tillfört
-

2004 års driftöverskott med 908.000 kronor.

-

2004 års investeringsöverskott med 193.000 kronor.

-

tillskott på 1 miljon kronor för inköp av en ny skolbuss.

-

kompensation med 1.443.000 kronor för ökade driftkostnader enligt
anslagstyp 1.

Ärendet
1 Driftöverskott 2004
Driftredovisningen för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
under året 2004 visar ett överskott på 908.000 kronor enligt bilaga 8
i förvaltningens redovisning till ekonomikontoret.
Under hösten 2004 har efterfrågan på förskoleplatser ökat och Barnoch utbildningsnämnden har kring årsskiftet öppnat ytterligare fyra
förskoleavdelningar för att möta denna efterfrågan. Kostnaderna för
dessa utökningar ryms inte inom tilldelad ram, varför det är angeläget
att 2004 års överskott får överföras till 2005 års budget.
2 Investeringsöverskott 2004
Investeringsredovisningen för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhet under året 2004 visar ett överskott på 193.000 kronor
enligt bilaga 9 i förvaltningens redovisning till ekonomikontoret.
Överskottet har uppkommit dels genom att ombyggnaden av Tyringe
skola senarelagts något, varför upphandling av inventarier i planerad
omfattning inte kunnat göras, och dels genom att medel reserverats
till fyra nya avdelningar i förskolan som startar i början av 2005. 2004
års överskott behövs till nyanskaffning av inventarier på dessa ställen.
Sedan i höstas har en av de egna skolbussarna ersatts av en förhyrd
buss och det är därför angeläget att ett inköp av en ny skolbuss kan
göras under 2005. Barn- och utbildningsnämnden har för detta inköp
budgeterat ca 2 miljoner kronor, vilket fått till följd att tilldelningen till
rektorsområdena reducerats kraftigt.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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3 Ökade driftkostnader till följd av investeringar med
anslagstyp 1
Under 2004 har ökade driftkostnader uppkommit till följd av
investeringar i skolor och förskolor med totalt 1.443.000 kronor
enligt bilaga 10 i förvaltningens redovisning till ekonomikontoret.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos Kommunfullmäktige
att i kompletteringsbudgeten få tillfört
-

2004 års driftöverskott med 908.000 kronor.

-

2004 års investeringsöverskott med 193.000 kronor.

-

tillskott på 1 miljon kronor för inköp av en ny skolbuss.

-

kompensation med 1.443.000 kronor för ökade driftkostnader enligt
anslagstyp 1.

Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-02-24

§ 21

Tillsättning av anställning som rektor vid Musik &
Kulturskolan, ref nr 7/04
Dnr 2004.432 023

Beslut
Lars Härstedt Salmonson förordnas på anställningen som rektor vid
Musik & Kulturskolan från den 1 mars 2005 och tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid Musik & Kulturskolan har varit ledigförklarad.
Vid ansökningstidens utgång har sex sökande anmält sitt intresse.
Tre personer har kallats till anställningsintervju.
Förvaltningens och presidiets förslag
Lars Härstedt Salmonson förordnas på anställningen som rektor vid
Musik & Kulturskolan från den 1 mars 2005 och tills vidare.
Beslutsgång
Yrkanden
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c),
Urban Widmark (m), Lars Arvidsson (fp) och Eskil Engström (kd)
yrkar bifall till förvaltningens och presidiets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Tillsättning av anställning som rektor vid Jacobsskolan,
ref nr 6/04
Dnr 2004.431 023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt arbetsutskottet
att fatta beslut i ärendet efter genomförd samverkan med de fackliga
organisationerna.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid Jacobsskolan har varit ledigförklarad.
Vid ansökningstidens utgång har 16 sökande anmält sitt intresse,
varav en av ansökningarna är för sent inkommen.
Anställningsintervjuer har ägt rum med tre av de sökande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2005
Dnr 2005.53 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2005
fastställs enligt förvaltningens redovisade förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde den 25 oktober
2004 övergripande måldokument för kommunen 2005.
Det övergripande måldokumentet skall vara en del i det övergripande
arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett
långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Syftet med det övergripande måldokumentet är att dra upp politiska
riktlinjer för organisationens verksamhet, tydliggöra arbetssätt i
organisationen och öka samordningen av verksamheten på en
övergripande nivå. Målet är att få en tydligare koppling mellan
politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.
Utifrån de övergripande målen skall nämnderna göra en verksamhetsplanering 2005.
Handlingar i ärendet
Övergripande mål för Hässleholms kommun fastställda av
Kommunfullmäktige 2004-10-25.
Förvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplanering för 2005.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-02-10, § 14 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2005 fastställs enligt
förvaltningens redovisade förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Nyckeltal år 2004 i jämförelse med åren 2003 och
2002 – Information
Dnr 2005.72 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2005-02-16 nyckeltal för år 2004
i jämförelse med åren 2003 och 2002. I nyckeltalen ingår ej kommungemensamma kostnader.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2005-02-16 av nyckeltal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Gemensam beräkningsmodell för interkommunala
ersättningar inom gymnasieskolorna i Skåne – Yttrande
Dnr 2004.434 605

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2005-02-21
som sitt eget yttrande till Kommunförbundet Skåne.
Ärendet
I den organisation som skapats inom Kommunförbundet Skåne för att
behandla frågor kring gymnasiesamverkan i Skåne har styrgruppen
(politiker) gett en tjänstemannagrupp i uppdrag att:
-

ta fram ett underlag för en gemensam modell för beräkning av
interkommunala ersättningar inom gymnasieskolorna i Skåne.

-

i arbetet också beakta kostnadssänkande incitament.

Styrgruppen för gymnasiesamverkan har vid sammanträde den
13 december 2004 beslutat att sända ut Slutrapporten från ovanstående
arbetsgrupp på remiss till samtliga kommuner och gymnasieförbund i
Skåne.
Yttrandet skall vara Kommunförbundet Skåne tillhanda senast fredagen
den 4 mars 2005.
Remissvaren kommer att behandlas vid styrgruppens sammanträde
måndagen den 21 mars 2005.
Handlingar i ärendet
Kommunförbundet Skånes remiss daterad 2004-12-20.
Förvaltningens förslag 2005-02-21 till yttrande i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
1

Biträdande förvaltningschef Karin Karlén ger en muntlig
redovisning över barnomsorgssituationen framöver.

2

Barn- och utbildningsnämndens tackskrivelse till samtlig
personal för gjorda arbetsinsatser till följd av den senaste
tidens naturkatastrofer.
Dnr 2005.30 600

3

Allmänna råd för kvalitet i förskolan. Biträdande förvaltningschefen
meddelar att Skolverket på Regeringens uppdrag har tagit fram
allmänna råd för kvalitet i förskolan. Arbetet har varit ett led i att
hävda alla barns rätt till en bra förskola. Syftet med allmänna råd
är att förtydliga verksamheten utifrån skollag och läroplan.

4 Förvaltningschefen meddelar att Hässleholms kommun för

2005 kommer att erhålla ca 4,5 miljoner kronor i statsbidrag
för personalförstärkningar i förskolan. Statsbidraget är till för
att öka personaltätheten jämfört med den genomsnittliga
personaltätheten i kommunens förskolor under 2003 och 2004
– ”Basnivå”. Kommuner som minskat personaltätheten i
förskolan jämfört med basnivån måste återställa personaltätheten
till basnivån för att få del av bidraget samtidigt som kommuner
som ökat sin personaltäthet kan tillgodoräkna sig denna ökning.

5

Skrivelse daterad 2004-12-06 från skolornas kulturombud samt
förslag till svarsskrivelse.
Dnr 2005.25 611

6

Inkomna skrivelser med anledning av gjord utredning avseende
det framtida lokalbehovet i skolan mot bakgrund av minskningen
av elevantalet 2004-2010.
Öppet brev från föräldraföreningen i Farstorp.
Skrivelse daterad 2005-02-13 från Stina Andersson.
Skrivelse daterad 7 februari 2005 från Farstorps centeravdelning.
Dnr 2004.259 219

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27

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

Justerare

1

Kommunstyrelsens beslut 2005-01-12, § 4 avseende riktlinjer
för publicering av förtroendevaldas e-postadresser.
Dnr 2004.150 600

2

Skolverkets beslut 2005-02-08 att förklara fristående gymnasieskolan UVS Gymnasium i Kristianstads kommun vara berättigad
till bidrag för utbildningar motsvarande specialutformat program
med inriktning Bygg samt motsvarande specialutformat program
med inriktning Samhällsvetenskap och turism från och med
bidragsåret 2005.

Utdragsbestyrkande

