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§ 221

Lärarlyftet – statlig kompentensutvecklingssatsning för lärare och dess innebörd för
Hässleholms kommun
Dnr 2007/511

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Hässleholms kommun ska delta i regeringens
kompetensutvecklingssatsning ”Lärarlyftet”.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med behov av anslag för 2007 när tilldelningsramen från Skolverket är klar. Dock får kostnaderna
högst uppgå till 500 000 kronor.
Kostnaderna för 2008 och framåt behandlas i
budgetberedningen för 2008.

Beskrivning av ärendet
Under de närmaste fyra åren kommer 30 000 behöriga
lärare i landet att ha möjlighet att inom ramen för den statliga satsningen Lärarlyftet gå en akademisk fortbildning vid
universitet och högskolor. Skolverket har fått i uppdrag att
ta fram vilka utbildningar som ska ingå och statsbidrag ges
till huvudmännen som ersättning för del av lönen åt de lärare som deltar. Syftet är att stärka lärarnas kompetens för
att öka elevernas måluppfyllelse.
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Ks au 2007-08-15, § 221 forts
Satsningen är ett erbjudande från staten till huvudmännen
som avgör om och på vilket sätt man vill nyttja detta erbjudande om kompetensutveckling som berättigar till visst
statsbidrag. På samma sätt blir satsningen ett erbjudande
från huvudmannen till lärarna att delta i kompetensutveckling med 80 procent bibehållen lön. Satsningen förutsätter
en gemensam finansiering från staten, huvudmannen och
läraren.
Statsbidrag utgår med 56 procent av den genomsnittliga
årskostnaden (70 % av 80 %). Resterande 30 % av 80 %,
det vill säga 24 procent av den genomsnittliga årskostnaden
ska kommunen finansiera.
Barn- och utbildningsnämnden har gjort en uppskattning utifrån om kommunen får ett proportionellt antal platser. För
ht-07 görs en bedömning att kostnaden inte ska överstiga
500 000 kronor. Under 2008 kan antalet deltagare i utbildningar motsvara cirka 20 heltidstjänster och under 2009 och
2010 drygt 25 heltidstjänster. Kommunens andel av kostnaderna innebär för 2008 cirka 2 miljoner kronor och för 2009
och 2010 cirka 2,5 miljoner respektive 3 miljoner kronor.
Totalt 7,5 miljoner kronor.
____________________
Sänt till:
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§ 222

Köp av modulbyggnad vid Röinge gamla skola
Dnr 2007/556

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Budgetbeloppet 410 000 kronor förs över från kommunstyrelsen till tekniska nämnden för inköp av modulbyggnaden och för vidareuthyrning till barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Beslutat inköp av modulbyggnad vid Röinge gamla skola,
som kommer att ske 2007-10-01, finns med i kommunledningskontorets investeringsbudget för 2007.
Efter samråd med Bengt-Arne Persson, ekonomichef och
Sten Carling, tekniska kontoret, bör budgetbeloppet på
410 000 kronor överföras ifrån kommunstyrelsen till tekniska nämndens investeringsbudget med anledning av att
det är tekniska kontoret som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter.
____________________
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§ 223

Bidrag till Björstorps skola
Dnr 2007/316

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ett engångsbidrag på 10 120 kronor beviljas för Björstorps skola vilket är sökt belopp.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Björstorps skola har tidigare varit hemvärnsgård. Då hemvärnsverksamheten upphörde bildades den ideella föreningen Björstorps skolas Fastighetsförening.
Föreningen äger fastigheten och ansvarar för drift och underhåll. De har ansökt om ett underhålls/driftsbidrag hos
fritidsförvaltningen. Medlen ska användas för drift av lokalen
under det kommande verksamhetsåret. Sökt belopp är 10
120 kronor. Lokalen ska kunna användas av föreningslivet
och för privata fester.
Lokalen är omodern. Den saknar varmvatten och modern
toalett. Enligt föreningen finns ett behov av att rusta upp
lokalerna.
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Ks au 2007-08-15, § 223 forts
Föreningen har börjat marknadsföra sig för att öka beläggningen och intäkterna.
Lokalerna rymmer upp till 100 personer. Såväl bröllop som
andra arrangemang har genomförts i lokalerna. Taxan för
att hyra lokalerna är 300 kr per dag, 600 kr för 2 dagar och
1 000 kr för en vecka.
Med tanke på byggnadens tidigare användningsområde anses lokalbefolkningen ha ett intresse av att den finns kvar.
Det finns ett antal krav för att en lokal ska betraktas som en
allmän samlingslokal. Kraven finns redovisade i Förordning
(1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. En
allmän samlingslokal är, enligt förordningen, en lokal som
på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, förströelse med mera.
Boverket redovisar också vilka krav som ska vara uppfyllda
för att en lokal ska betraktas som berättigad till investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, köp eller för tillgänglighetsskapande åtgärder.
Fritidsförvaltningen vid Hässleholms kommun ställer i sin tur
också krav på en lokal föra att den ska kunna få bidrag.
Björstorps skola uppfyller författningens krav och i stort sett
samtliga de krav som Boverket ställer. Det är tveksamt om
lokalen fyller Boverkets krav på att lokalen ska hålla en god
standard. Lokalen saknar modern toalett och varmvatten.
Föreningen diskuterar för närvarande upprustning av lokalerna.
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Ks au 2007-08-15, § 223 forts
Av de krav fritidsförvaltningens ställer uppfyller föreningen
inte kravet om medlemskap i en riksorganisation samt kravet på 15 aktiviteter per år.
Samtidigt kan det vara lämpligt att uppmana föreningen att
fortsätta undersöka möjligheterna att modernisera lokalerna. Föreningen har haft inledande kontakter med Bygdegårdsföreningarnas riksförbund för att på sikt ansöka om
medlemskap.
Det kan finnas möjlighet för föreningen att söka medel för
upprustning hos både Boverket och Länsstyrelsen ur landsbygdsprogrammet.
____________________
Sänt till:
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§ 224

Norra Station – kostnadsberäkning av viss
lokalanpassning i ”gamla elverket”
Dnr 2007/78

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Hässleholms Industribyggnads AB i samråd med Arbetsmarknad & Kompetensutveckling får i uppdrag att projektera en ombyggnad med ett kostnadstak på 1 miljon
kronor. Samtlig personal om idag 7 personer ska inrymmas.
Arbetsmarknad & Kompetensutveckling får i uppdrag att
återkomma med nytt förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutveckling önskar beställa ombyggnad av gamla elverket för administrationslokaler. Förvaltningschefen uppger att den kommunala
verksamheten med 7 personer koncentreras till ”gamla elverket”.
Högskolan DSM, expedition och teknik ska flytta till nuvarande lokaler från Jacobsskolan.
____________________
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§ 225

”Almaåleden – ny vandrings- och paddlingsled
Dnr 2007/541

829

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunala medel anvisas inte för projektet.

Beskrivning av ärendet
Under 2006 lämnade Hässleholms kommun in en ansökan
till Länsstyrelsen om NIP-medel (Naturvårds Investerings
Program) till projektet ”Almaåleden” - en ny vandrings- och
paddlingsled. Ansökningen beviljades inte på grund av hård
konkurrens om begränsade resurser. Nu har Länsstyrelsen
fått pengar över och har valt ut ett antal intressanta projekt
som man ber kommunerna lämna in en intresseanmälan
om. ”Almaåleden” är en av dessa.
____________________
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