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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-05-19

Sid

1 (16)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:00
13:00 – 15:00

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)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv), §§ 56-65 kl 08:45-12:00, 13:45-15:00

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lynn Thulin (m), tjg för Kjerstin Ulfvik Jonasson, §§ 54-55
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lynn Thulin (m)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 54-55

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Per-Olof Henriksson, trafikansvarig, § 60
Gunvor Borre, bitr rektor, § 65
Stefan Nyhlén, personalsamordnare/sekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret, torsdagen 2005-05-26, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 54-65

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Stefan Nyhlén
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Ingvar Nilsson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-05-19

Datum då anlaget
sätts upp

2005-05-30

Datum då anslaget
tas ned

2005-06-21

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Stefan Nyhlén
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Tjänstledighet från rektorstjänst
Dnr 2005.185 025

Beslut
Björn Johansson beviljas tjänstledighet från sin rektorstjänst under
tiden 2005-08-01—2007-07-31 under förutsättning av samsyn med
de fackliga organisationerna.
Ärendet
Rektor vid Norrängsskolan, Björn Johansson anhåller om tjänstledighet från sin rektorstjänst under tiden 2005-08-01—2007-07-31.
Förvaltningens förslag
Björn Johansson beviljas tjänstledighet från sin rektorstjänst under
tiden 2005-08-01—2007-07-31.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s)
yrkar bifall till förvaltningens förslag under förutsättning av samsyn
med de fackliga organisationerna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—04-30
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-05-12 framtagna uppföljningsrapport
godkännes med viss justering och överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-05-12 med riktpunkt den 30 april 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 ett underskott på
694 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-05-12.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Anhållan om tilläggsanslag för inköp av kopieringsmaskiner
Dnr 2005.154 041

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Enligt kommunens policy i leasingfrågor ska i princip endast personbilar
leasas, såvida det inte går att visa att leasing även i andra fall är mer
lönsamt än att betala med egna medel. Tillämpningen av denna policy
har i och med ingången av 2005 skärpts, vilket lett till att förvaltningen
inte längre kan förnya leasingavtal på t.ex. kopieringsmaskiner. Detta
leder i en del fall till att skolor och förskolor tvingas till ganska omfattande
investeringskostnader som inte ryms inom nuvarande investeringsbudget.
Följande inköp av kopieringsmaskiner planeras under 2005:
Enhet
Vannarödsskolan (område 1)
Tormestorps skola (område 1)
Tyringe skola (område 4)
Vanneberga skola (område 6)
Biblioteket T4 (område 8)
Jacobskolan
HTS
Linnéskolan
Restaurangskolan
Summa

Beräknad utgift
52 000
25 000
60 000
20 000
32 000
129 000
70 000
95 000
50 000
533 000

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 55 där man på delegation utifrån att
ärendet var brådskande beslöt följande:
Arbetsutskottet anhåller hos Kommunstyrelsen om att Barn- och
utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag till 2005 års
investeringsbudget på 533 tkr för inköp av kopieringsmaskiner.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Anhållan om överföring av medel från investeringstill driftbudgeten
Dnr 2005.155 041

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Från och med 2005-01-01 gäller nya bestämmelser i kommunens
redovisningsreglemente (6 kap 2 § 2 pkt), vilka antogs av
Kommunfullmäktige 2004-12-13. För Barn- och utbildningsnämnden
medför dessa ändringar i reglementet att en del av de inköp av
inventarier som tidigare bokförts som investeringar nu måste bokföras
på driftkonton. Beloppsgränsen är nu ett halvt basbelopp (19 700 kr år
2005) och gäller per inköp och arbetsplats/institution. Med det senare
avses inte ett helt skolområde, utan en enskild förskola eller skola.
Barn- och utbildningsförvaltningens ekonomer har gjort en bedömning
av hur stora summor av årets planerade investeringsutgifter som kommer
att hamna på driftkonton och kommit fram till följande belopp:
Projekt 45001
Projekt 45002
Projekt 45003
Projekt 45004
Summa

Gemensamt
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorg och grundskola
Gymnasieskola

300
50
850
600
1 800

Då diskussionen om tillämpningen av de nya reglerna inte var avslutad
i samband med budgetarbetet för år 2005, utan fortsatte in på det nya
året, finns det inga medel avsatta i årets driftbudget för att klara de
ökade kostnaderna. För att de budgetansvariga ska ha förutsättningar
att hålla budget och samtidigt följa de nya investeringsreglerna krävs
en överföring av medel från investering till drift.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 56 där man på delegation utifrån att
ärendet var brådskande beslöt följande:
Arbetsutskottet anhåller hos Kommunfullmäktige att ramen för
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ökas med 1 800 tkr och
ramen för investeringsbudgeten minskas med samma belopp.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Bokföringsmässiga avskrivningar av utestående
fordringar första halvåret 2005, barnomsorg,
Musik & Kulturskola och gymnasieskola
Dnr 2005.162 040

Beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av 26 590 kronor
avskrivs bokföringsmässigt.
Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga
avskrivningar av utestående fordringar uppgående till
26 590 kronor, enligt förteckning daterad 2005-04-14.
Förslaget fördelar sig på:

Barnomsorg
17 383 kr
Musik & Kulturskola 3 990 kr
Gymnasieskola
5 217 kr
SUMMA
26 590 kr

Bokföringsmässig avskrivning innebär att skulden tas bort från
kommunens fordringskonto. Skulden finns likväl kvar för den enskilde
och bevakas av Intrum Justitia.
De skulder som föreslås till bokföringsmässig avskrivning har efter
samråd med Kronofogdemyndigheten bedömts som svåra att driva in.
Handlingar i ärendet
Ekonomikontorets avskrivningsförslag daterat 2005-04-14.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 57 där man föreslog att utestående
fordringar till en sammanlagd summa av 26 590 kronor avskrivs
bokföringsmässigt.

Justerare
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§ 59

Motion angående högstadieplatser i östra Hässleholm
- Yttrande
Dnr 2002.19 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande:
Med hänvisning till vad som redovisats är frågan om högstadieplatser
i östra Hässleholm i dagsläget inte längre aktuell, men kommer att
prövas i samband med eventuell omorganisation av gymnasieskolan
inför läsåret 2008-2009.
Reservation
Skriftlig reservation inlämnas från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Folkets väl till förmån för eget yrkande.
Ärendet
Bo-Anders Thornberg, Johan Berglund och Pär Palmgren Moderata
samlingspartiet har 2002-01-11 till Kommunfullmäktige ställt en
motion avseende Röinge-, och Kyrkskolans elevers högstadieundervisning.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2002-03-20, § 49 över
motionen. I yttrandet angavs att eleverna från Kyrkskolan och
Röinge skola skulle placeras på Västerskolan respektive T4-skolan
eftersom det vid denna tidpunkt rådde stor osäkerhet om
Kunskapsskolans eventuella etablering i Hässleholm.
Barn- och utbildningsnämnden hade dessutom 2002-02-27 beslutat
att grundskolans framtida organisation skulle utredas. Utredningen
verkställdes under 2003 och 2004 och har presenterats för en
parlamentarisk beredningsgrupp under 2005. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslöt 2005-03-16 att entlediga denna beredningsgrupp
utan att begära redovisning av uppdraget. Detta beslut innebär att
samtliga skolenheter fortsatt skall vara i drift under de närmaste
åren.
Förvaltningens förslag
Med hänvisning till vad som redovisats är frågan om högstadieplatser
i östra Hässleholm i dagsläget inte längre aktuell, men kommer att
prövas i samband med eventuell omorganisation av gymnasieskolan
inför läsåret 2008-2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 60 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m),
Lars Arvidsson (fp) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall
till den första delen i motionens tredje att-sats, det vill säga att
det med det snaraste inrättas ett permanent högstadium på öster
i Hässleholm.
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Lars-Göran
Wibergs m fl yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja – röst för bifall till Lars-Göran Wibergs m fl yrkande.
Nej – röst för bifall till Kristina Linds m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Justerare

Parti
s
c
kd
s
s
s
c
c
m
m
kd
fp
fv

Ja
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
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Utdragsbestyrkande

x
x
x
x
x
6

Avstår

B U N § 59/2005
Barn och- utbildningsnämndens sammanträde 2005-05-19

Reservation; ärende 8
Motion angående högstadieplatser i östra Hässleholm

Då motionen skrevs i januari 2002 rådde det stor oro bland föräldrar och elever på Öster i
Hässleholm och det hördes många och högljudda röster som krävde ett högstadium i den östra
delen av staden.
Med hänvisning till utredningar av elevminskningen i grundskolans har motionen inte blivit
behandlad i enlighet med gällande lagstiftning (dvs inom ett år). Majoriteten har underlåtit att
behandla motionen i syfte att obstruera den demokratiska processen.
När motionen nu aktualiseras, tre år senare, föreligger det alltjämt ett stort behov av
högstadieplatser på Öster i Hässleholm.
Relevant för sammanhanget är även att elevantalet har ökat dramatiskt på T4-skolan som är
fylld till bristningsgränsen. Matsalen och idrottshallen är underdimensionerad, eleverna
kommer att ha idrott utomhus även under vinterhalvåret. Eleverna kommer att bussas till
andra skolor för lektioner i slöjd. För att täcka behovet av lektionssalar kommer moduler att
hyras in.
Med andra ord skulle inrättande av högstadieplatser på Öster såväl tillfredsställa föräldrar och
elevers önskningar på Öster samtidigt som det skulle avlasta T4-skolan.
Med anledning av vad som anförs ovan finner vi i oppositionen det högt anmärkningsvärt att
centern och socialdemokraterna än en gång väljer att skjuta motionen på framtiden. Vi
reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Folkets väl
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§ 60

Upphandling av skolskjutsar
Dnr 2005.163 052

Beslut
Upphandling görs på skolskjutskörningar, avseende redovisade
stationeringsorter samt som ersättning för de kommunala
bussarna som skall avvecklas, enligt förfrågningsunderlag
2005-04-27 med viss revidering.
Ärendet
Avtalen för följande entreprenörer om skolskjutskörning till
nedanstående stationeringsorter löper ut den 30 juni 2006 varför
ny upphandling måste göras.
Entreprenör

Stationering

Wehlins Buss AB
Wehlins Buss AB

Bjärnum
Matteröd

Röke Buss AB
Röke Buss AB
Röke Buss AB

Röke
Hörja
Hässleholm

Cederholms Buss AB
Cederholms Buss AB

Vinslöv
Bjärnum

Joyride Travel AB
Joyride Travel AB

Västra Torup
Sösdala

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-12-09, § 162 att den
skolskjutskörning med våra egna bussar K-3, K-4 och K-5 skall avvecklas
och ersättas med upphandling.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställde 2003-03-05,
§ 23 anbudsunderlag för upphandling av skolskjutsar. Förvaltningen har
2005-04-27 tagit fram ett reviderat anbudsunderlag med bland annat
tillägget att bussarna skall vara utrustade med trepunktsbälten och
alkolås.
Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag daterat 2005-04-27.
Redovisning 2005-04-27 av den beräknade kostnadsökningen till följd
av förfrågningsunderlaget.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag
Upphandling görs på skolskjutskörningar, avseende redovisade
stationeringsorter samt som ersättning för de kommunala bussarna
som skall avvecklas, enligt förfrågningsunderlag 2005-04-27.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 59 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag med viss
revidering av förfrågningsunderlaget.

Justerare
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Motion angående PRIV-platser – Yttrande
Dnr 2004.417 612

Beslut
Ärendet återremitteras.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2004-12-10 för Barn- och utbildningsnämndens
yttrande remitterat en av John Bruun, folkpartiet liberalerna till
Kommunfullmäktige ställd motion med yrkande om
att BUN undersöker möjligheterna för att utöka antalet s.k.
PRIV-platser inför läsåret 2005-2006,
att tillåta kommunens ungdomar att söka PRIV-platser hos
andra kommuner, för nationella program som inte finns i egen
regi.
Handlingar
Motion angående PRIV-platser.
Förslag 2005-05-04 (reviderat 2005-05-09) till yttrande.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2005-05-04
(reviderat 2005-05-09) som yttrande över motionen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 61 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) yrkar att ärendet skall återremitteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 62

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Skrivelser angående lärarsituationen på Röinge skola samt
svarsskrivelse.
Dnr 2005.145 611

Justerare

2

Skrivelse från Hästveda föräldraförening avseende de
15-timmarnas allmänna förskola samt svarsskrivelse.
Dnr 2005.119 710

3

Skolverkets remiss 2005-04-29 avseende ansökan från
Föreningen Furuboda, Åhus om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Dnr 2005.167 612

4

Skolverket remiss 2005-04-28 avseende ansökan från Wittsjö
Montessoriförening, ideell förening om godkännande av och rätt
till bidrag för en fristående grundskola i Hässleholms kommun.
Dnr 2005.165 611

5

Skolverkets remiss 2005-04-29 avseende ansökan från Portalen
Kompetens AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskolan i Kristianstads kommun.
Dnr 2005.164 612

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Rapporter
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolverkets beslut 2005-05-02. Ärende: Uppföljning av beslut
efter inspektion av utbildningen vid John Bauergymnasiet i
Hässleholm. Beslut: Skolverket bedömer att huvudmannen har
vidtagit sådana åtgärder att den påtalade bristen har avhjälpts
och att John Bauergymnasiet i Hässleholm därmed uppfyller
kraven för att vara berättigad till bidrag från elevernas
hemkommuner.
Dnr 2005.75 612
2

Justerare

Kommunrevisionens skrivelse 2005-02-17 avseende granskning
av kompetensutveckling bland lärare i grundskolan.
Dnr 2004.386 027

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2005-05-19 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Bo Selander, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Stefan Nyhlén, personalsamordnare
Arbetsutskottets protokoll 2005-05-04

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Kvalitetsredovisning 2004
Dnr 2005.186 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2004 antas som
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2004.
Ärendet
Regeringen har i skrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och
vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet (1996/97:112) angett
att alla skolor och kommuner årligen skall göra kvalitetsredovisningar.
Kvalitetsredovisningen skall vara skriftlig enligt SFS 1997:702.
Skolverket har givit ut Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom
skolväsendet (1999:1).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2004.
Innehållet är i första hand hämtat från de verksamhetsberättelser och
kvalitetsredovisningar som grundskolornas område 1-9, Silviaskolan,
Musik & Kulturskolan, särskolan och gymnasieskolorna har upprättat
för 2004 utifrån av centrala kontoret lämnade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens i april 2005 framtagna kvalitetsredovisning för
Hässleholms kommuns skolor 2004.
Förslag till beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2004 antas som
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2004.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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