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§ 122

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen i Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisningen för 2010.
Beskrivning av ärendet
Enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet med mera ska
varje kommun, vruje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led
i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Arbetet med
kvalitetsredovisningen ska främja kommunernas, bland annat skolornas kvalitetsarbete
och därigenom bidra till att förverkliga utbildningens nationella mål.
Kvalitetsredovisningen syftar även till att ge information om verksamheten och dess
måluppfyllelse.
Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i viken utsträckning de
nationella målen för utbildningen förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder
kommunen, respektive skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I
kvalitetsredovisningen ska även verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten
och utbildningens måluppfyllelse redovisas.
För arbetsmarknad och kompetensutveckling gäller förordningen om
kvalitetsredovisning de skolformer som regleras av Läroplan för de frivilliga
skolformerna Lpf 94. Detta innebär att kvalitetsredovisningar ska upprättas för
verksamheterna inom Flexvux och T4vux. Verksamheterna redovisar upprättade
kvalitetsredovisningar för 2010.

Sänt till:
Arbetsmarknad och kompetensutveckling
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§ 123

Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
1. Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.
2. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att anta
stadsbyggnadskontorets förslag till taxa för prövning av strandskyddsärenden enligt
miljöbalken.
3. Fullmäktige beslutar attjusteringsfaktorn, N, i taxan ska vara 1,0.
4. B yggnadsnämnden har rätt att för vissa slags ärenden eller för särskilt ärende sätta
ned avgiften om den bedöms vara oskälig. Om en åtgärd inte kan hänföras till en
särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på
tidsersättning.
5. Den nya taxan gäller från och med dagen då protokollet med fullmäktiges beslut
justerats.
6. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera taxan under år 2013 och
återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige.

Yrkande
Urban Widmark (M) föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera taxan
under år 2013 och återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige.
Skäl för beslut
Enligt kommunfullmäktiges anvisningar ska byggnadsnämnden eftersträva att ha full
kostnadstäckning för sin myndighetsutövning och annan verksamhet genom avgifter.
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden godkände den 12 april 2011, § 79, stadsbyggnadskontorets förslag
till ny taxa från den 11 april 2011. Den nya taxan baseras på ett förslag från Sveriges
Kommuner och Landsting.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 123

Översynen av taxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen (SFS
2011:900) som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen får
byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för
bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom
de nya möjligheterna att lämna olika former av besked.
De nya uppgifterna innebär att resurser behöver tillföras byggnadsnämnden. För att
denna resursförstärkning inte ska belasta skattekollektivet föreslås att resursbehovet
täcks genom att anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till ny taxa
med smärre justeringar.
Avgifterna i SKL:s taxa baseras på en beräknings formel enligt grundprincipen: Faktor x
mPBB x N avgiften, där faktorn beror på vilken typ av åtgärd som avses enligt taxans
tabeller, mPBB är en tusendels prisbasbelopp och N är kommuns justeringsfaktor.
Regeringen har för 2011 fastställt prisbasbeloppet till 42 800 kr (mPBB = 42:80).
Genom att taxan är knuten till pris basbeloppet fås en automatisk indexuppräkning.
Justeringsfaktorn baseras på kommunstorlek och föreslås till 1,0 trots att SKL
rekommenderar N = 1,2 för kommuner med en befolkning på mer än 50'000 invånare.

=

Med j us terings faktorn N = 1,0 bedöms nämndens intäkter öka med drygt 1,5 miljoner
kronor vilket då fmansierar behovet av mellan 3 '000 till 3 '500 timmars merarbete i
nämndens verksamhet samt behov av ny utrustning. Stadsbyggnadskontorets
självkostnadspris var 425 kr per timme år 2010.
Under förutsättning att taxan antas av kommunfullmäktige har byggnadsnämnden gett
stadsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja rekrytering av ytterligare två handläggare till
stadsbyggnadskontoret.

Sänt till:
Byggnadsnämnden
Kfs
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§ 124

Detaljplan för del av Kv. Valfisken med flera i Hässleholm utställning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till detaljplan för
del av kvarteret Valfisken med flera i Hässleholm.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för del av Kv. Valfisken med flera, i Hässleholm, Hässleholms
kommun, är under perioden 26 april - 24 maj 2011 utställd för granskning.
PIanområdet är belägen cirka 2,5 km nordöst om Hässleholms centrum, i den norra
delen av Läreda industriområdet. Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheter
till att ändra allmän platsmark (park) till kvarters mark för industriändamål för att
möjliggöra utveckling av den befmtliga industriverksamheten inom Valfisken 1.

Sänt till:
B yggnadsnärnnden
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§ 125

Detaljplan för omräde kring kyrkan och församlingshemmet samräd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till detaljplan för
område kring kyrkan och församlingshemmet i Hässleholm.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för område kring kyrkan och församlingshemmet i
Hässleholm, Hässleholms kommun, är under perioden 19 april- 16 maj 2011 utställd
för samråd.
Svenska kyrkan, Hässleholms församling, har i maj 2007 inkommit med en förfrågan
om ändring av detaljplanen för området kring kyrkan och församlingshuset. Under
våren 2009 bjöds tre arkitektkontor in för att ge förslag till ny utformning av utemiljö
inom pIanområdet. Det vinnande förslaget "Kyrkans trädgård i Hässleholm" ritat av
Landskapsgruppen ligger till grund för detta förslag till detaljplan.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omgestaltning av utemiljön kring kyrkan och
församlingshuset samt möjliggöra för en förtätning av bostäder i de centrala delarna av
Hässleholms stad. Planförslaget innebär att Norra Sandgatan upphör att vara allmän
gata och läggs samman med kyrkans mark för att skapa ett sammanhängande
grönområde mellan kyrkan och församlingshuset.

Sänt till:
Byggnadsnämnden
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§ 126

Konsolidering av IT-resurser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Bam- och utbildningschefen ges i uppdrag att tillskapa ett för skola och
administration gemensamt nätverk och en gemensam drift- och supportorganisation
per 2012-01-01.
2. 7 000 000 kronor anslås till komplettering av kablage och till utbyte av aktiv
utrustning i skolornas befintliga nät.
3. Anslaget ska tillföras barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget och vara
av anslags typ 1. Anslaget fmansieras med 6 000 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda investeringar, projekt 20104 och med 1 000000 kronor ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
IT -nämnd Skåne Nordost antog vid sitt sammanträde 2009-12-10 ett förslag till
fördjupat IT -samarbete mellan kommunerna. I detta uppmanas också Hässleholms,
Kristianstads och Östra Göinge kommuner att integrera sina utbildnings- och
administrationsresurser till en gemensam IT -organisation för respektive kommun.
2010-06-16 gav kommunstyrelsen en projektgrupp uppdraget att ta fram ett förslag till
ett gemensamt utbildningsnät för alla skolor,
en teknisk lösning som gör administrativa system tillgängliga från utbildningsnätet
och
en samordnad IT -organisation för skola och administration.
I sin slutrapport har projektgruppen identifierat ett antal steg för att nå de uppsatta
målen.
Kostnaden för komplettering av kablage och för utbyte av aktiv utrustning i skolornas
befintliga nät uppskattas till 6-7 000 000 kronor. IT -teknikerna inom bam- och
utbildningsförvaltningen utför även annat arbete. Kostnaderna för att kompensera för
detta har inte beräknats. Detta gäller även eventuella tillkommande lokalkostnader.
Med hänsyn till ovanstående föreslår ekonomistaben att bam- och utbildningsnämnden
beviljas ett tilläggsanslag på 7 000 000 kronor för att fmansiera kostnaderna för
komplettering av kablage och utbyte av aktiv utrustning i skolornas befmtliga nät.

Justering
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Anslaget ska tillföras bam- och utbildningsnämndens investeringsbudget och vara av
ans lags typ 1. Anslaget föreslås fmansieras med 6 000 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda investeringar, projekt 20104 och med 1000000 kronor ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Sänt till:
IT-strateg
Bam- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justering

\Jv~0

Utdraget bestyrkes

,

HÄSSLEHOLMS
4;
KOMMUN
KOMMUNSTYRELSENS

ARBETSUTSKOTI

S~ANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 (16)

Diarienummer

2011-05-04
2011/394 005

§ 127

Migrering av befintlig nätverksmiljö
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunchefen ges i uppdrag att verkställa den föreslagna migreringen av det
administrativa nätverket till en miljö baserad på produkter från Microsoft.
2. Kommunledningskontoret beviljas ett tilläggsanslag på 2562500 kronor för att
finansiera kostnaderna för migrering av befmtlig nätverksmiljö. Anslaget ska
tillföras kommunledningskontorets driftbudget. Anslaget fmansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande nätverks milj ö är föråldrad och behöver antingen upp graderas eller migreras
till en annan teknisk miljö. Med hänsyn till de planer som fmus om konsolidering av IT
-verksamheterna inom kommunens administrativa och pedagogiska verksamhet samt
planerna på en gemensam drift- och supportorganisation inom Skåne Nordost, framstår
en migrering till en Microsoft-miljö som det bästa alternativet.
IT -driftavdelningen har undersökt möjligheterna att snarast migrera det administrativa
nätverket till en Microsoft-miljö, omfattande en ny katalogtjänst (Active Directory), ett
nytt konfigurations verktyg (System Center Configuration Manager), ett nytt epostsystem (Exchange/Outlook) och en upp gradering av operativsystemet på klienterna
till Windows 7. I samband med detta bör även nuvarande Office-paket uppgraderas.
Bytet av e-postsystem kan ske 2011-09-05 för alla användare. Resterande förändringar
kan genomföras i omgångar, med start 2011-10-03.
Kostnaderna för ovanstående har beräknats enligt följande:
Licenskostnader för migreringsverktyg
100 % tjänst på IT -drift avdelningen under 12 månader
50 % tjänst på kommunikations staben under 6 månader
Utbildning av IT-tekniker
Användarutbildning
Konsultkostnader

700 000 kronor
450 000 kronor
125 000 kronor
175 000 kronor
612 000 kronor
500 000 kronor

Med hänsyn till ovanstående föreslår ekonomistaben att kommunledningskontoret
beviljas ett tilläggsanslag på 2 562 500 kronor för att fmansiera kostnaderna för
migrering av befintlig nätverksmiljö. Kostnaderna for projektet består i kostnader för
utbildningsinsatser, bland annat för Office-paketet och e-postsystemet samt
projektledning, extra personal för att frigöra tid för migreringsarbetet samt
Justering

Utdraget bestyrkes
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konsult- och licenskostnader. Anslaget ska tillföras kommunledningskontorets
driftbudget. Anslaget föreslås finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader.

Sänt till:
IT-strateg
Kommunchef
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 128

Utbyggnad av ett internt svartfibernät
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att i samarbete med IT-driftchefen
verkställa den föreslagna utbyggnaden av ett internt svartfibernät.
2. Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 250 000 kronor för att
finansiera kostnaderna under 2011 för projektledning av utbyggnad av ett internt
svartfibernät. Anslaget ska tillföras barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
Finansieringen av resterande del av kostnaden för projektledaren, 500 000 kronor,
hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2012.

Beskrivning av ärendet
Anställda och elever på många av kommunens verksamhetsställen upplever problem
med den relativt låga bandbredd som erbjuds via dagens ADSL-tjänster. Detta gäller i
synnerhet de större skolorna, där användning av strömmande medier och införandet av
den så kallade 1 till I-verksamheten (en dator per elev) blivit lidande.
I avsaknad av stadsnät i Hässleholms kommun föreslås att ett kommunalt svartfibernät
etableras, i första hand till de större kommunala verksamheterna i Hässleholm, Tyringe,
Sösdala, Vinslöv, Hästveda och Bjämum. Genom att hyra svartfiber av externa aktörer
och komplettera med egen fiber i befmtlig kanalisation samt viss nyförläggning kan
investeringskostnaderna begränsas.
Kostnaden för en projektledare under 18 månader uppskattas till 750000 kronor. En
bedömning av kostnaden för etablering av svartfibernätet kan ges först efter
projektering av nätet. Med hänsyn till ovanstående föreslår ekonomistaben att barn- och
utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 250 000 kronor för att fmansiera
kostnaderna under 2011 för projektledning av utbyggnad av ett internt svartfibernät.
Anslaget ska tillföras barn- och utbildningsnämndens driftbudget. Anslaget föreslås
fmansieras ur kommunstyrelsens anslag får oförutsedda kostnader. Finansieringen av
resterande del av kostnaden får projektledaren, 500000 kronor, föreslås hänskjutas till
budgetberedningen inför budget 2012.
Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
IT-chef
Ekonomiavdelningen
Justering
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§ 129

Bildande aven ny kollektivtrafikmyndighet i Skåne - ändring
av avtal på grund av ändrad lagstiftning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i kollektivtrafIkavtalet med
Region Skåne enligt bilaga

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade 2010-06-23 att införa en ny lag om kollektivtrafik (SFS
2010: 1065) som träder i kraft 2012-01-01. Lagen innebär bland annat att en regional
kollektivtrafikmyndighet ska inrättas i Skåne samt att ett regionalt
trafikförsörjningsprogram ska tas fram och fastställas av myndigheten.
Eftersom ny lag införs vid årsskiftet måste ett nytt avtal tecknas mellan samtliga 33
kommuner och Region Skåne. Kommunförbundet Skåne har i beslut den 8 april 2011
för sin del godkänt förändringarna i kollektivtrafIkavtalet enligt bilaga och föreslår att
samtliga kommuner gör detsamma.
Bifogat fInns ett förslag om en anpassning av nuvarande kollektivtrafIkavtal till den nya
lagstiftningen innebärande enbart en förändring i paragraferna 2 och 3. I övriga delar
lämnas nuvarande avtal oförändrat. De föreslagna justeringarna medför att Region
Skåne även i fortsättningen ska vara ensam ansvarig för regional kollektivtrafIk, d v s
regional kollektivtrafIkmyndighet.

Bilaga:
Förslag till ändringar i kollektivtrafikavtal

Sänt till:
Region Skåne

Utdraget bestyrkes

Bilaga
Föreslagna justeringar I avtal om ansvar för lokal och
regional kollektivtrafik I Skåne
Nuvarande lydelse:

§2. Bakgrund
Ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafIken regleras i lagen om
ansvar för viss kollektiv persontrafik, SFS 1997:734. Den aktuella lagen anger att
det i varje län skall finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och
regionala kollektivtrafiken. De länstrafikansvarigas uppgifter skall handhas aven
trafikhuvudman.
De länstrafikansvariga ansvarar också for persontransporter enligt lagen
(1997:736) om fårdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfårdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till trafikhuvudmannen i länet Enligt lagen åligger det trafikhuvudmannen att
verka för att den lokala och regionala kollektivtrafiken är tillgänglig for
funktionshindrade.
Ansvaret for kollektivtrafiken i Skåne län sedan 1999 regleras i avtal 199809-11 mellan samtliga kommuner i Skåne och Region Skåne.

§3. Länstrafikansvarig och huvudman för den lokala och regionala
kollektivtrafiken i Skåne
Region Skåne är länstrafikansvarig och huvudman för den lokala och
regionala kollektivtrafiken i Skåne, enligt lagen (SFS 1997:734) om ansvar
för viss kollektiv persontrafik och avtal 1998-09-11 mellan Skånes samtliga
kommuner och Region Skåne.
Region Skåne kan, efter överenskommelse med berörda kommuner, vara
huvudman fOr fårdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen 1997:736 om
fårdtjänst respektive lagen 1997:735 om riksfårdtjänst samt annan samhällsbetald
trafik.
Föreslagen justering:

§2.Bakgrund
Ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken regleras i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik, som stadgar ansvar fOr regional kollektivtrafIk
och organisering av regional kollektivtrafikmyndighet.
Den som ansvarar för kollektivtrafik i länet ansvarar också för
persontransporter enligt lagen (1997:736) om fårdtjänst eller lagen
(1997:735) om riksfårdtjänst i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter
enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad
kollektivtrafik åligger det den regionala kollektivtrafikmyndigheten att
verka för att den lokala och regionala kollektivtrafiken är tillgänglig fOr
funktionshindrade.

Ansvaret för koUektivtrafiken i Skåne län sedan] 999 regleras i avtal
1998-09-11 mellan samtliga kommuner i Skåne och Region Skåne.

§3. Regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne
Region Skåne är ansvarig för den lokala och regionala kollektivtrafIken i
Skåne, enligt lagen (2010: 1065) om kollektivtrafIk och avtal 1998-09-11
mellan Skånes samtliga kommuner och Region Skåne.
Region Skåne är i enlighet med lagen om kollektivtrafIk även regional
kollektivtrafIkmyndighet.
Region Skåne kan, efter överenskommelse med berörda kommuner, vara
huvudman för färdtjänst och riksfårdtjänst enligt lagen 1997:736 om
fårdtjänst respektive lagen 1997:735 om riksfårdtjänst samt annan samhällsbetald
trafik.
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§ 130

Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda
2011
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Nämnderna, kommunledningskontoret och kommunrevisionen kompenseras för
uppräkning av arvoden 2011 med totalt 285 000 kronor enligt bilaga 1.
2. Tillskottet fmansieras ur budgeterade medel för löneökningar 2011.
3. Kompensation för 2012 och framåt ska beaktas i budgeten för 2012.

Beskrivning av ärendet
Den 16 mars 2011 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnderna ska
kompenseras för de merkostnader höjningen av arvoden till förtroendevalda 2011
medför. Uppräkning av arvoden till förtroendevalda ska ske med 2,2 procent.
Ekonomistaben har gjort en uppräkning på 2010 års kostnader för förtroendevaldas
arvoden med 2,2 procent, vilket innebär att kostnaden ökar med 285000 kronor.

Bilaga:
Sammanställning av ökning av arvoden per förvaltning

Sänt till:
Ekonomistaben

Justering

UW

~

Utdraget bestyrkes

Bilaga 1

Sammanställning av ökning av arvoden per förvaltning

Total kostnad 2010 Uppräkning 2,2% =
för arvode+po
Kompensationen
Kommunledningskontoret
Revisionen
Byggnadsn3mnden
Fritidsnamnden
Kulturnamnden
Barn- och utbildningsMmnden
Socialnamnden
Omsorgsnamnden
Miljönamnden
Summa

6091
623
757
467
444
1407

134
14
17
10
10
31

1265

28

1370
516

30
11

12940

285

Tekniska utskottet ar ej med eftersom ökningen blir så liten.
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§ 131

Svar på motion angående ny vaktmästarorganisation i skolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås då syftet med motionen inte uppnås med motionens förslag till
åtgärder.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) föreslår att motionen avslås med motiveringen att syftet med
motionen inte uppnås med motionens förslag till åtgärder.
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och fInner Lars-Göran Wibergs (C) yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar nej, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar ja".
1 ja-röster och 2 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
nej. Tommy Nilsson (S) röstar ja.

Beskrivning av ärendet
Helena Malje och Andreas Dahlberg, båda (S) har väckt en motion om ny
vaktmästareorganisation i skolan. I den yrkar de på anförda skäl att kommunen
undersöker möjligheten att placera en vaktmästare vid varje skolenhet. Vid kontakt
underhand har erfarits att med begreppet skolenhet avser motionärerna skola.
Motionen har remitterats till bam- och utbildningsnämnden. Nämnden har i beslut den
24 mars 2011 med antagande av förvaltningens yttrande föreslagit att motionen avslås.
Av ovannämnda yttrande framgår bland annat följande. Sedan den l juli 2010 är
tekniska förvaltningen bolagiserad och därmed är alla vaktmästare med uppdrag i
kommunens grundskolor anställda av Hässleholm Teknik AB. Kostnaden för
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 131

vaktmästare är inkluderad i hyran. Bam- och utbildningsförvaltningen äger inte frågan
kring anställning, kompetenser och bedömning av tjänstevolymer för vaktmästare
knutna till fastigheter med skolverksamhet. Arbetet med att förebygga och motverka
kränkande behandling pågår aktivt i våra skolor idag. Trots många insatser förekommer
det att elever känner sig mobbade och blir utsatta för kränkningar. Det är ett mycket
viktigt, gemensamt uppdrag för alla som verkar i skolan att motverka kränkningar.
Förvaltningen bedömer att syftet med motionen inte kan lösas med motionens förslag
på åtgärd.

Bedömning
De uppgifter med anknytning till skoleleverna som motionärerna anser att vaktmästarna
ska ägna sig åt bör andra vuxna i skolan, lärare och annan personal, kunna ta hand om.
Vidare torde ett bifall till motionen medföra en icke obetydlig ökning av kostnaderna
för kommunens vaktmästarorganisation. Det föreslås därför att motionen avslås.

Sänt till:

Utdraget bestyrkes

