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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-02-26

Sid

1 (19)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 - 12:10
Sammanträdet ajournerat kl 08:55 - 09:25

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Carina Westerlund (s), tjg för Lena Axelsson (s)
Annika Jedhammar Purk (v), tjg för Agneta Hörberg (s)
Susanne Rönnefledt Berg (m), tjg för Madlén Sjögaardh (m)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Joachim Fors (s)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Kenneth Aronsson (m)
Agnes Somogyi (kd)
Hans Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 12-14
Claes Ruderstam (SACO), §§ 12-14 och 19

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Lars Olofsson, avdelningschef på Tekniska kontoret, § 19
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2004-03-04, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 12-23

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Kristina Lind

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Kristina Lind

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-02-26

Datum då anlaget
sätts upp

2004-03-05

Datum då anslaget
tas ned

2004-03-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 12

Lokalbehovet för Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter i Tyringeområdet
Dnr 2003.446 216

Beslut
En enig Barn- och utbildningsnämnd gör den bedömningen att
det inte kan bli aktuellt med att lägga ned några skolor inom
Tyringeområdet (område 4) inför läsåret 2004-2005.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 oktober 2003,
§ 260 beslutat ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att snarast redovisa lokalbehovet för sin verksamhet i
Tyringeområdet (område 4) utifrån ett effektivt lokalutnyttjande.
Område 4, Tyringeområdet består av följande orter:
Tyringe, Finja, Hörja, Röke, V Torup och Matteröd.
Beslutsunderlag
Utredning, daterad 5 november 2003, om elevantalets
utveckling i område 4, Tyringe åren 2003-2009.
-

Tillägg, daterat 8 januari 2004, till utredning daterad
5 november 2003 om elevantalets utveckling i område 4,
Tyringe åren 2003-2009.

-

Synpunkter framförda av föräldrar från Hörja i samband med
informationsmöte i Hörjagården den 19 november 2003.

Inkomna skrivelser
-

Justerare

Skrivelse 2003-12-09 från Matteröds Byalag.
Skrivelse 2003-12-07 från föräldraföreningen i Matteröd.
Skrivelse 2004-01-11 från föräldraföreningen vid Hörja skola.
Skrivelse 2004-01-12 från föräldrar och elever vid Röke
skola genom Röke föräldraförening. Komplettering till
skrivelsen inkom 2004-01-27.

Utdragsbestyrkande

Sid
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Ärendets tidigare behandling
Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets
sammanträde 2003-11-05, § 104 för att personal,
föräldraorganisationer med flera skulle erhålla
information om vad som framkommit i utredningen.
Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets sammanträde
2003-11-26, § 123 för ytterligare utredning.
Arbetsutskottet beslöt 2004-01-15, § 7 att ärendet skulle
behandlas i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från Arbetsutskottet.
Ärendet återremitterades vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2004-01-29, § 5 eftersom en träff skulle ske
den 9 februari 2004 med föräldraföreningen "Delaktiga föräldrar
i Matteröd".
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m),
Lars Arvidsson (fp) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar att
ärendet tas upp som ett extra ärende vid dagens sammanträde
så att en tidsplan fastställs för ärendets fortsatta behandling.
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 08:55 - 09:25.
Proposition
Efter av ordföranden ställd proposition beslutar nämnden att
behandla ärendet vid dagens sammanträde.
Förslag
Arbetarpartiet socialdemokraternas, centerns och vänsterpartiets
ledamöter föreslår att nämnden uttalar att man gör den bedömningen
att det inte kan bli aktuellt med att lägga ned några skolor inom
Tyringeområdet (område 4) inför läsåret 2004-2005.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Internbudget/resursfördelning 2004
Dnr 2003.490 041

Beslut
Förvaltningens 2004-02-11 reviderade förslag fastställs som
internbudget och resursfördelning för 2004 med det 2003-12-10
beslutade tillägget:
Förvaltningen får i uppdrag att, i samband med budgetuppföljningen halvårsskiftet 2004, inför Barn- och utbildningsnämnden
redovisa hur stora resurser som satsats på fortbildning och
kompetensutveckling inom nämndens ansvarsområde 2003.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige
tilldelats en nettobudgetram på 748.016.000 kronor. Utifrån
denna ram och med då kända faktorer fastställde Barn- och
utbildningsnämnden den 10 december 2003, § 164 internbudget
och resursfördelning för 2004 enligt förvaltningens förslag
2003-11-28 med följande tillägg:
Förvaltningen får i uppdrag att, i samband med budgetuppföljningen halvårsskiftet 2004, inför Barn- och utbildningsnämnden
redovisa hur stora resurser som satsats på fortbildning och
kompetensutveckling inom nämndens ansvarsområde 2003.
Förvaltningen har 2004-02-11 reviderat den fastställda internbudgeten och resursfördelningen utifrån nu kända faktorer såsom
bl a resultatet av 2003 års löneökningar och att 2003 års bokslut
är klart. Dessutom grundar den sig som tidigare på följande
förutsättningar:
-

Justerare

Personalkostnadsbesparing i barnomsorg och
1.650.000 kr
grundskola (Beslut BUN § 147/2003)
Personalkostnadsbesparing på gymnasieskolan
600.000 kr
(Beslut BUN § 147/2003)
Personalkostnadsbesparing på Musikskolan
600.000 kr
(Beslut BUN § 147/2003)
Höjt intäktskrav i Musikskolan
50.000 kr
(Beslut BUN § 147/2003)
Personalkostnadsbesparing på centrala
150.000 kr
förvaltningskontoret (Beslut BUN § 147/2003)
Avgifter för barnomsorg 12 månader istället
ca 1.800.000 kr
för som tidigare 11 (Beslut KF 2003-12-15)
Utdragsbestyrkande

Sid
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Öppen förskola och fritidshem på område 2
avvecklas (Beslut BUN § 162/2003)
Statsbidraget för personalförstärkning har
reserverats centralt (Beslut BUN 147/2003)

6
580.000 kr
3.500.000 kr

Faktorer som gör att budgeten är svårbedömd
-

Resultatet av 2004 års löneöversyn.
Gymnasieskolans interkommunala kostnader och intäkter.
Kostnader för elevbidrag till John Bauergymnasiet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2004-02-11 till reviderad internbudget och
resursfördelning för 2004.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2003-12-10, § 164.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2004-02-12, § 14
Förvaltningens 2004-02-11 reviderade förslag fastställs som
internbudget och resursfördelning för 2004 med det 2003-12-10
beslutade tillägget:
Förvaltningen får i uppdrag att, i samband med budgetuppföljningen halvårsskiftet 2004, inför Barn- och utbildningsnämnden
redovisa hur stora resurser som satsats på fortbildning och
kompetensutveckling inom nämndens ansvarsområde 2003.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Ansökan om utökning av antalet platser Hästveda - Farstorps Kyrkliga Samfällighet
Dnr 2003.469 718

Beslut
Under förutsättning att tillstånd ges för de tilltänkta lokalerna,
beviljas Hästveda-Farstorps Kyrkliga Samfällighet att driva enskild
förskoleverksamhet med en utökning av antal platser från 20 till 30.
Tillståndet gäller från och med 2004-08-01.
Ärendet
Bakgrund
Hästveda – Farstorps Kyrkliga samfällighet med förskolan
”Änglabus” har sedan februari 2003 avtal med kommunen om att
anordna förskoleverksamhet för 20 barn.
De ansöker i skrivelse den 12 november 2003 om en utökning
av sin verksamhet med ytterligare 20 platser. Som motivering
anges att föräldrar som fått ytterligare barn önskar plats för
dessa på samma förskola som deras andra barn. Man upplever
också en positiv respons från föräldrarna på sin profilerade
verksamhet.
Den kommunala förskolan i Hästveda utökade med 20 platser då
förskolan Hästhovens utbyggnad stod klar januari 2003.
Ytterligare behov av förskoleplatser
Hösten 2004 finns enligt beräkningarna 121 barn i åldrarna 1-5 år
som är i behov av omsorg. Dessa utgör nuvarande underlag för behov
av platser i området. Av dessa barn finns 85 i kommunal regi
(förskola 55, dagbarnvårdare 30) och 20 i enskild regi.
Då önskemål om omsorg ökar från föräldrarna kan nuvarande antal
platser ej tillgodose det efterfrågade behovet, detta även sett över
de närmast kommande åren. Antalet platser i Hästveda kan därför
utökas men bör begränsas till 10 platser.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Förvaltningens förslag
Under förutsättning att tillstånd ges för de tilltänkta lokalerna,
beviljas Hästveda-Farstorps Kyrkliga Samfällighet att driva enskild
förskoleverksamhet med en utökning av antal platser från 20 till 30.
Tillståndet gäller från och med 2004-08-01.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2004-02-12, § 17.
Enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Urban Widmark (m), Lars Arvidsson (fp) och Kjerstin Ulfvik
Jonassson (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 15

Ändrad dag för Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i april

Dnr 2004.49 006

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde torsdagen
den 29 april flyttas till fredagen den 30 april 2004 med början
kl 08:30.
Ärendet
Ordförandena och 1:e vice ordförandena i de olika nämnderna/
styrelserna samt förvaltningscheferna har kallats till överläggningar
den 28 och 29 april 2004.
Till följd härav måste Barn- och utbildningsnämndens sammanträde
torsdagen den 29 april flyttas.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2004-02-12, § 11.
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde torsdagen
den 29 april flyttas till fredagen den 30 april 2004 med början
kl 08:30.
Yrkanden
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 16

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2004
Dnr 2004.52 003

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2004
fastställs enligt redovisat förslag 2004-02-12.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde den 15 december
2003 övergripande måldokument för kommunen.
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.
Beslutsunderlag
- Kommunens övergripande måldokument fastställt av kommunfullmäktige 2003-12-15, § 200.
- Förvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplanering för 2004 kompletterat med vid
arbetsutskottets sammanträde 2004-02-12 framkomna
synpunkter.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet beslöt 2004-02-12, § 13 att ärendet skulle behandlas
i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från Arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Lars-Göran Wiberg (c) och Urban Widmark (m) yrkar att
som Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för
2004 fastställs enligt redovisat förslag 2004-02-12.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 17

Rätten att välja grundskola
Dnr 2004.30 611

Beslut
Val av skola kan under nuvarande omständigheter endast tillgodoses
under förutsättning att organisation och ekonomi hålls inom tilldelade
ramar.
NNs ansökan avslås därför med motiveringen att T4-skolan
i dagsläget inte kan ta emot fler elever. Om situationen vid T4-skolan
inför hösten 2004 skulle förändras, till följd av att elever exempelvis
valt Läredaskolan istället, kan beslutet omprövas av rektor.
Ärendet
Föräldern NN har ansökt om att sonen NN, som idag
går på Grönängsskolan år 6 från och med höstterminen 2004
får fortsätta sin skolgång på T4-skolan. Ansvarig rektor för
T4-skolan har preliminärt avslagit ansökan.
Enligt skollagen 4 kap. 6 § skall kommunen vid fördelning av
elever på olika skolor beakta vårdnadshavarnas önskemål om
att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är
möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en
skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Enligt skolstyrelsens beslut 1994-03-30, § 46 skall nämnden
avgöra ärenden där föräldrar och berörda rektorer ej är överens.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2002-02-27, § 19
Enligt detta beslut skall eleverna från Röinge skola erbjudas plats
på Västerskolan år 7-9 och Kyrkskolans elever på T4 skolan.
Möjlighet finns också att i mån av plats önska Läredaskolan.
Situationen inför Höstterminen 2004.
Västerskolan
Från Röinge skola skall 26 elever beredas plats.
Sammanlagt har då Västerskolan 114 elever i år 7.
Dessa bildar 4 klasser med 28-29 elever i varje klass. Även en 5:e
parallell skulle kunna få plats inom skolans lokaler.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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T4-skolan
Från Kyrkskolan skall 36 elever beredas plats på T4-skolan.
T4-skolan har då 83 elever i år 7 samt 51 elever i 2 klasser
år 6-7 med Montessoriinriktning. De 83 eleverna bildar 3 klasser
med 27-28 elever i varje. T4-skolan saknar emellertid utrymme
för en av klasserna vilket kräver att modulen vid Linnéskolan
flyttas till T4. Detta bör ses som en temporär åtgärd under 3 år.
Intresseanmälan om val av skola inför höstterminen 2004 har som
vanligt genomförts. Undersökningen visar att det finns några
önskemål om annan skolplacering än den ovan redovisade. Dessa
kan emellertid inte tillgodoses utan att organisationen på både
Västerskolan och T4-skolan förändras och fördyras.
Förvaltningens förslag till beslut
Val av skola kan under nuvarande omständigheter endast tillgodoses
under förutsättning att organisation och ekonomi hålls inom tilldelade
ramar.
NNs ansökan avslås därför med motiveringen att T4-skolan
i dagsläget inte kan ta emot fler elever. Om situationen vid T4-skolan
inför hösten 2004 skulle förändras, till följd av att elever exempelvis
valt Läredaskolan istället, kan beslutet omprövas av rektor.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2004-02-12, § 16.
Enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Lars Arvidsson (fp) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Kostnadsersättning för resor - Växelvis boende
Dnr 2004.27 623

Beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad som
kommer att fastställas i den nya skollagen och eventuellt i nya
prejudicerande domar.
Ärendet
NN har i skrivelse 2004-01-15 ansökt om kostnadsersättning för sin son NNs resor mellan Tyringe och
Hässleholm. NN bor växelvis hos modern i Hässleholm
och fadern i Tyringe.
NN är folkbokförd i Tyringe och har valt att gå kvar på
Västerskolan. Placeringsskola utifrån folkbokföringsadressen är
i Tyringeområdet.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad som
kommer att fastställas i den nya skollagen och eventuellt i nya
prejudicerande domar.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2004-02-12, § 18.
Enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Lokalförsörjningsplan för grundskolan och gymnasieskolan åren 2004-2010 - Information
Dnr 2003.151 216

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Lars Olofsson, avdelningschef på Tekniska kontoret redogör för
2004-01-26 fastställd lokalförsörjningsplan för grundskolan och
gymnasieskolan åren 2004-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Nyckeltal år 2003 i jämförelse med åren 2002 och
2001 - Information
Dnr 2004.54 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2004-02-18 nyckeltal för
år 2003 i jämförelse med åren 2002 och 2001.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2004-02-26 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
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Lars-Göran Johansson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Lisbeth Hällefors, vik rektor
Sven-Gunnar Linné, vik rektor
Inger Persson, rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
3
1-9
27-49
205-225
1-18
246
1-12
22-61
1-19
44-53
1-14
63-68
2
13-14, 1
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§ 22

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet

Justerare

1

Skolverkets beslut 2004-01-22 med anledning av anmälan
avseende kränkande behandling av grundskoleelev vid
Kyrkskolan. Dnr 51-2003:1994
Dnr 2003.211 611

2

Skolverkets beslut 2004-01-22 med anledning av anmälan
avseende kränkande behandling av grundskoleelev vid
Kyrkskolan. Dnr 51-2003:2134
Dnr 2003.378 611

3

Kunskapsskolan har, p g a att man inte lyckats hitta lämpliga
lokaler i Hässleholm, i skrivelse till Skolverket den 11 februari
2004 återkallat sin ansökan om godkännande och rätt till bidrag
för en fristående grundskola i Hässleholms kommun . Skolverket
har 2004-02-13 beslutat att avskriva ärendet.
Dnr 2003.223 611

4

Dan Lindau (fp) och Madlén Sjögaardh (m) har i skrivelser till
kommunfullmäktige avsagt sig sina uppdrag i Barn- och
utbildningsnämnden.
Dnr 2004.47 102 och 2004.58 102

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet

Justerare

1

Skolverkets information 2003-12-17 om tillsyn under
våren 2004 av simkunnigheten. Tillsynen avser elever
som avslutade det femte skolåret våren 2003.
Dnr 2004.9 611

2

Svenska Kommunförbundets skrivelse 2004-01-20 med
information om att en utredning skall göras om ersättningen
för asylsökande barns skolgång.

3

Redovisning, 2004-02-18, av barnomsorgskön fram till och
med juli 2004.

4

Måltidsutredningen.

Utdragsbestyrkande

