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Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och t id

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-01-09, kl. 08.30-11.15

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (M), ordförande
Lena Svensson (C), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande
Eva-Matie Liden (Kd)
Jonathan Jönsson (M)
Agneta Karlsson (Mp)
Carina Westerlund (S)
Andreas Dahlberg (S)

Tjänstgörande ersättare

Richard Bernsheim (M)
Pelle Svensson (S)
Anders Edwall (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Gunnel Brännström (K.d), Paul Nordström (Fv), Lena N Andersson (S)

Personalföreträdare

Marianne Zack.t:isson (LO)§§ 1-3, Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO)

Tjänsteman

Förvaltningschef Eva Andersson, Verksamhetscontroller Karin Karlen § 4
Controller Asa Persson §§ 1-3, Administrativ områdeschef Birgitta J eppsson
§ 2, Sekreterare Stefan Nyhlen

Utses att justera

J anathan J önsson

Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret 2013-01 -16

Justerade paragrafer

§§ 1-4

Underskrift

sekreterare
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Stefan NyhMn

Ordförande

Justerare
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Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Anslag J Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2013-01 -09

Datum då anslaget
satts upp

2013-01-17

Datum då anslaget
tas ned

2013-02-07

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

_illab__~ --··-·-··- ·-·Malin Dahl

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

________ __________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-09

2012/2138 041

Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnsmnden

§1
Resursfördelningsmodell för förskola och
grundskola 2013

Beslut
Principerna för fördelning av 2013 års resurser för förskola och grundskola
fastställs enligt förvaltningens förslag 2012-12-08.

Deltar inte i beslutet
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna medges göra följande protokollsanteckning:
"Vi anser att den styrande alliansen i kommunen lägger för lite resurser till
pedagogisk personal i förskolan.
Förutom att man lägger för lite resurser till förskolan så finns det inte med några
resurser för att verkställa nämndens beslut om att utöka LIS-resursgrupperna från
3 st till 4 st. Det saknas också resurser till Akutteamet
Arbetsmiljön för våra barn och för personalen i våra förskolor är på många håll
mycket ansträngd. Att öka bemanningen mer än vad som den styrande alliansen
har föreslagit på våra förskolor hade varit en liten bit på vägen för att förbättra
arbetsmiljön.
Den ökning som den styrande alliansen har gjort p å förskolorna kan vi ställa upp
på. Men vi anser inte satsningen är tillräcklig för att vår personal ska kunna
genomföra pedagogisk planering och dokumentation i den utsträckning som
behövs. F örskolan är en viktig del i det livslånga lärande t.
Om man inte genomför LIS-resursgrupperna och Akutteamet fullt ut, så har vi
väldigt svårt att se hur man ska lyckas ge alla de barn/ ungdomar det stöd som de
behöver.

Barn- och utbildningsnämnden
Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-09

2012/2138 041

Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsntJmnden

§ 1 (Forts.)

Socialdemokraterna har i sin budget finansierat dessa nödvändiga satsningar."
Socialdemokraterna

Joachim Fors

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har 2012-12-06 tagit fram förslag till resursfördelningsmodell för
förskola och grundskola. Fördelningsmodellen består av områdesresurs,
färskoleresurs - inklusive resurs till fritidsverksamhet, förstärkningsresurs, resurs
för extraordinära stödinsatser samt en central resurs. Den sistnämnda går till att
täcka gemensamma kostnader och specifika verksamheter.
Fördelningsmodellen är framtagen utifrån principen att resurserna ska fördelas så
rättvist som möjligt till de oW(a områdena. Ansvariga på områdena ska dock göra
en egen bedömning av hur den tilldelade resursen för respektive verksamhet
förskola och skola ska budgeteras inom sitt område.

Handlingar i ärendet
Resursfördelningsmodell daterad 2012-12-06 och reviderad 2012-01 -02 och 201201-08.

Förvaltningens förslag till beslut
Principerna för fördelning av 2013 års resurser för förskola och grundskola
fastställs enligt förvaltningens förslag 2012-12-06.

Barn- och utbildningsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01 -09

2012/2168 611

Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnamnden

§2
Språkval vid Hässleholms grundskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att erbjuda språkvalen franska, tyska och
spanska från läsåret 2013/2014.

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen, Hässleholms kommun, ska enligt 1O kap 4 § skollagen se till att
språkval finns. Det ska erbjudas minst två av språken franska, spanska och tyska.
Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.

Handlingar i ärendet
Förslag till språkval daterad 2012-12-10.

Beslutsgång
Yrkanden
Lena Svensson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden erbjuder språkvalen
franska, tyska och spanska från läsåtet 2013/2014.
Joachim Fors (S) med instämmaode av JonathanJönsson (M) och ordförande
J o han Berglund (M) yrkar bifall till Lena Svenssons förslag.

Barn- och utbildningsnämnden
Justering

JJ j'fd

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-09

2013/4 041

Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnamnden

§3
Internbudget - resursfördelning 2013
Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2013 fastställs enligt förslag 2013-01-02.

Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna och Miljöpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för 2013 tilldelats en
nettobudgetram på 1 009 578 kronor.
Fö1-valtningen har utifrån 1 009 578 kronor tagit fram förslag till internbudget och
resursfördelning för 2013. Resursfördelningen för förskola och grundskola har
gjorts utifrån den av barn- och utbildningsnämnden 2013-01 -09, § 1 fastställda
resursfördelningsmodellen.

Handlingar i ärendet
Förslag till internbudget-resursfördelning 2013 daterad 2013-01 -02.

Förvaltningens förslag till beslut
Principerna för fördelning av 2013 års resurser för förskola och gtundskola
fastställs enligt förvaltningens förslag 2012-12-06.

Barn- och utbildningsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-09

2013/ 4 041

00
Hässleholms
kommun
Bam- och utbildningsnlimnden

§ 3 (Forts.)
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-09

Hässleholms
kommun
Barn- och utbildningsnlimnden

§4
Betyg nationella prov Hässleholms kommun information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Beskrivning av ärendet
V erksambetscontroller Karin Karlen lämnar muntlig information till nämnden
angående betyg nationella prov Hässleholms kommun.

Barn- och utbildningsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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