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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
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Sid

1 (32)

Barn- och utbildningskontoret,
Sammanträde kl. 08:30-12:20, 13:15-13:30
Utbildning kl. 13:30-16:40

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (m), ordförande
Lena Svensson(c), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (s), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (kd)
Jonathan Jönsson (m)
Fredrik Borre (fp)
Agnetha Karlsson (mp)
Carina Westerlund (s)
Annika Odelstav (s)
Karina Jannerstig (sd), kl. 08:30-12:10, §§ 97-delvis punkt 1 § 112

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Pelle Svensson (s), tjänstgörande för Andreas Dahlberg (s)
Anders Edwall (c)
Gunnel Brännström (kd)
Lynn Thulin (m)
Paul Nordström (fv), kl. 08:30-12:20 §§ 97- delvis punkt 1 § 112
Pelle Svensson (s)
Lena N Andersson (s)
Linda Nilsson (v)
Andreas Dahlberg (s), kl. 13:30–16:40 (Utbildning)

Personalföreträdare

Johan Gunnarsson (TCO), §§ 97-delvis § 107
Angela Arnesen (SACO), §§ 97-108
Marianne Zackrisson (LO), §§ 97-delvis § 107

Tjänstemän

Karin Karlén, förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg, §§ 101-114
Hans Olsson, utvecklingsledare, § 112 punkt 1
Gunilla Åkesson, rektor, § 93
Kristina Liljerup, områdeschef, § 94
Håkan Arvidsson, rektor, § 94
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera

Fredrik Borre

Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2011-05-05, kl. 16:30

Justerade paragrafer

§§ 93-114
Paragraferna 93-94 finns även i separat protokoll

Underskrift

Sekreterare

………………………………………………………………..
Ingela Svensson

Ordförande

………………………………………………………………..
Johan Berglund

Justerare

………………………………………………………………..
Fredrik Borre
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Sammanträdesdag
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-04-28

Datum då anlaget
sätts upp

2011-05-06

Datum då anslaget
tas ned

2011-05-27

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 93

Anmälan angående rätten till särskilt stöd för elev vid
Tyringe skola Dnr 41-2010:3653 – Redovisning över
vidtagna åtgärder
Dnr 2010.251 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de av rektor Gunilla
Åkesson redovisade åtgärderna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
I rubricerat ärende har skolinspektionen i beslut 2011-02-16 riktat
kritik avseende beslut om anpassad studiegång och placering i
särskild undervisningsgrupp. Skolinspektionen riktar ingen kritik i
övrigt avseende rätten till särskilt stöd.
Redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
beslutet skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj
2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2011-02-16.
Rektor Gunilla Åkessons redovisning.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de av rektor Gunilla
Åkesson redovisade åtgärderna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 94

Anmälan angående skolsituationen för elev vid Bjärnums
skola Dnr 41-2011:2337 – Yttrande
Dnr 2011.512 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom områdeschef
Kristina Liljerups yttrande 2011-04-20.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har den 22 mars 2011 tagit emot en anmälan
avseende skolsituationen för elev vid Bjärnums skola.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-03-24 yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast den 2 maj 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-03-24 och komplettering
2011-04-15.
Områdeschef Kristina Liljerups yttrande 2011-04-20.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom områdeschef
Kristina Liljerups yttrande 2011-04-20.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Anmälan angående bristande tillsyn för elev vid
skolbarnsomsorgen vid Västerskolans fritidshem
Dnr 41-2011:126 – Yttrande
Dnr 2011.96 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har den 12 januari 2011 tagit emot en anmälan
avseende elev vid Västerskolan. I anmälan uppges bland annat att
eleven skadades i samband med att han utövade en aktivitet i
gymnastiksalen i oktober 2009.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2011-02-24,
§ 47.
Anmälaren har till skolinspektionen i skrivelse 2011-03-11 yttrat sig
över barn- och utbildningsnämndens yttrande.
I skrivelse 2011-03-18 ger skolinspektionen barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på anmälarens
skrivelse. Synpunkterna skall efter erhållen dispens vara
skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-18.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-03-18 med anmälarens skrivelse
bifogad.
Förslag till yttrande daterat 2011-04-12.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet beslut
2011-04-14, § 126. Arbetsutskottet beslöt att antar föreslaget
yttrande daterat 2011-04-12 som sitt eget yttrande till
skolinspektionen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 96

Anmälan angående kränkande behandling och rätten
till utbildning för elev i Hässleholms kommun
Dnr 41-2011:1254 - Yttrande
Dnr 2011.505 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har den 1 februari 2011 tagit emot en anmälan.
I anmälan uppges bland annat att elev utsatts för kränkande
behandling av andra elever såväl vid Västerskolan som vid
Grönängsskolan.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-03-15 att kommunen
yttrar sig över uppgifterna i anmälan och redovisar vilka åtgärder
som eventuellt har vidtagits eller kommer att vidtas. Yttrandet skall
efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda senast
2011-04-18.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-03-15.
Rektor Paul Szabos yttrande daterat 2011-04-11.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-04-14, 127 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
rektor Paul Szabos yttrande 2011-04-11.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 97

Arbetsmiljöpolicy
Dnr 2011.638 030

Beslut
Arbetsmiljöpolicy för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
fastställs enligt förslag 2011-04-06 med följande tillägg under
rubriken Detta uppnås genom att:
Alla arbetsplatser skall aktivt arbeta med det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöpolicyn skall följas upp varje år.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens
barnomsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt
utbildningsverksamhet i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
särskola och musik & kulturskola.
Förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter har tagits fram 2011-04-06.
Handlingar i ärendet
Arbetsmiljöpolicy för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
daterad 2011-04-06 och kompletterad vid dagens sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 128 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Arbetsmiljöpolicy för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
fastställs enligt förslag 2011-04-06.
Arbetsmiljön skall årligen följas upp.
Beslutgång
Joachim Fors (s) föreslår att arbetsmiljöpolicydokumentet
kompletteras med ”Alla arbetsplatser skall aktivt arbeta med det
systematiska arbetsmiljöarbetet.”
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Budgetuppföljning avseende tiden 2011-01-01—03-31
Dnr 2011.694 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad 2011-04-11, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 31 mars 2011 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2011 ett underskott på
3 428 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2011-04-11.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 132 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten, daterad 2011-04-11, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 99

Återredovisning av budgetmedel – driftbudget 2011
Dnr 2011.652 041

Beslut
Ärendet återremitteras.
Ärendet
Barn– och utbildningsnämnden har tilldelats budgetkompensation
för 2010 års löneöversyn på totalt 15 059 920 kronor. Sedan
resursfördelningen justerats utifrån nya löner/medellöner finns
250 000 kronor kvar som ofördelad post.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden återredovisar till kommunstyrelsen
250 000 kronor i överskott från tilldelad lönekompensation
avseende 2010 års löneöversyn.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 133 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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9

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28

10

§ 100

Omdisponering av budgetmedel – driftbudget 2011
Dnr 2011.696 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att:
-

400 000 kronor, anvisade för förskoleklass på Stralsund,
omdisponeras för att användas till den tillfälliga förskolan Lilla
Stralsund.

Ärendet
I barn- och utbildningsnämndens ram för driftbudget 2011 finns
400 000 kronor speciellt anvisade för förskoleklass på Stralsund
från och med höstterminen 2011. Efter avstämning av
elevunderlaget i centralorten beslutade barn- och
utbildningsnämnden i § 45/2011 att inte inrätta förskoleklass
i Stralsunds lokaler på Garnisonen läsåret 2011/2012.
Under våren 2011 är efterfrågan på plats vid centralortens förskolor
betydligt högre än tillgången. Genom att öppna tillfällig förskola på
Stralsund – Lilla Stralsund – har nämnden kunnat lösa den
uppkomna situationen.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att:
-

400 000 kronor, anvisade för förskoleklass på Stralsund,
omdisponeras för att användas till den tillfälliga förskolan Lilla
Stralsund.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 134 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 101

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne
Dnr 2010.174 605

Beslut
Samverkansavtal tecknas i enlighet med föreliggande förslag.
Avtalet avser verksamheter från och med 1 juli 2011 med möjlighet
till årliga förändringar.
Avtalet gäller tillsvidare med 12 månaders uppsägningstid.
Tidigare tecknat avtal med kommunerna i Skåne Nordost upphör i
och med detta avtal att gälla från samma datum.
Ärendet
Inom Skåne finns idag ett samarbete och en öppenhet att välja
skola/utbildning på gymnasienivå. En naturlig fortsättning är att
detta även ska gälla förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg.
Förvaltningscheferna med ansvar för utbildningsfrågor i Skåne har i
en avsiktsförklaring gällande 2010-01-08—06-15, förlängd
2010-06-16—2011-06-15, enats om att verka för att i Skåne
utveckla ett samarbete och en öppenhet för föräldrar och elever att
välja förskoleverksamhet/skola/utbildning när det gäller ett flertal
verksamhets- och skolformer. Målsättningen är att stärka och
utveckla hela området till en attraktiv region.
Förslag till samverkansavtal har tagits fram med huvudprinciper för
interkommunal ersättning. Kommunförbundet Skånes styrelse
beslutade 2011-02-18 att för sin del godkänna förslaget till
samverkansavtal och att rekommendera kommunerna att
underteckna avtalet.
Avtalet innebär att kommunerna i Skåne i mån av plats tar emot
barn i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från andra kommuner och att det vid varje
sådan placering utgår interkommunal ersättning.
Samverkansavtalet skall ses som en gemensam överenskommelse
och avser verksamheter från och med 1 juli 2011 med möjlighet till
årliga förändringar. Samverkansavtalet kan komma att ändras
under avtalsperioden om tillämpliga lagar och förordningar
tillkommer, förändras eller upphör.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunförbundet Skåne förvaltar samverkansavtalet samt
biträder avtalsparterna i utvecklingsarbete och arbete med avtalets
organisation.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-12-16, § 185 att ställa
sig bakom förslaget till samverkansavtal.
Handlingar i ärendet
Kommunförbundet Skånes skrivelse 2011-03-14 med bifogat
samverkansavtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 135 där man föreslog att:
Samverkansavtal tecknas i enlighet med föreliggande förslag.
Avtalet avser verksamheter från och med 1 juli 2011 med möjlighet
till årliga förändringar.
Avtalet gäller tillsvidare med 12 månaders uppsägningstid.
Tidigare tecknat avtal med kommunerna i Skåne Nordost upphör i
och med detta avtal att gälla från samma datum.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Framställan om komplettering av investeringsbudget
2012 och 2013
Dnr 2011.653 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att nämndens investeringsbudget 2012 kompletteras med 920 000
kronor enligt följande:
-

750 000 kronor för komplettering av inventarier/utrustning i
samband med nybyggnad av tre förskoleavdelningar i Vittsjö.

-

170 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med flytten
av modulbyggnaden från Lilleby förskola i Hörja till Lyckans
förskola i Farstorp samt

att nämndens investeringsbudget 2013 kompletteras med 750 000
kronor enligt följande:
-

750 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
nybyggnad av tre förskoleavdelningar i Tyringe.

Ärendet
I kommunledningskontorets flerårsplan för investeringar finns för
2011 ett nytt projekt – tre förskoleavdelningar i Vittsjö - som berör
barn- och utbildningsnämndens fastigheter. För 2013 finns ett
projekt för nybyggnad av tre förskoleavdelningar i Tyringe.
Därutöver har kommunstyrelsen fattat beslut (2011-03-02) om att
flytta modulbyggnaden på Lilleby förskola i Hörja till Lyckans
förskola i Farstorp i samband med årsskiftet 2011/2012.
I barn- och utbildningsnämndens flerårsplan för investeringsbudget
saknas medel till inventarier/utrustning för ovanstående projekt.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 136 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att nämndens investeringsbudget 2012 kompletteras med 920 000
kronor enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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-

750 000 kronor för komplettering av inventarier/utrustning i
samband med nybyggnad av tre förskoleavdelningar i Vittsjö.

-

170 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med flytten
av modulbyggnaden från Lilleby förskola i Hörja till Lyckans
förskola i Farstorp samt

att nämndens investeringsbudget 2013 kompletteras med 750 000
kronor enligt följande:
-

Justerare

750 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
nybyggnad av tre förskoleavdelningar i Tyringe.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 103

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2011.654 041

Beslut
340 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv
för att täcka nettokostnaderna för den tredje avdelningen på
Röinge förskola fr.o.m. 2011-08-01.
Ärendet
Efter sommaren kommer förändringar för förskolorna 88:an och
Fornbacken att verkställas. Montessoriförskolan 88:ans barn flyttar
då, från externt förhyrd lokal, in på Fornbackens förskola där två
avdelningar frigjorts genom att barnen överförs till två av de tre
nybyggda förskoleavdelningarna i Röinge. Även den tredje
avdelningen behöver öppnas vilket inte var helt klart inför
budgetarbetet, varför resurs för denna inte fördelats till område
Öst. Nettobudget för ytterligare 12 platser, fr.o.m. den 1 augusti
2011 beräknas till 340 000 kronor.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 137 där man föreslog att
340 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv
för att täcka nettokostnaderna för den tredje avdelningen på
Röinge förskola fr.o.m. 2011-08-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag
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§ 104

Omdisponering av beviljade investeringsmedel
Stralsund
Dnr 2011.655 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att:
-

anvisad investeringsbudget, 300 000 kronor, för inventarier till
Stralsund, förskoleklass och grundskola år 1 – 3, istället får
användas av barn- och utbildningsnämnden till att utrusta
lokalerna så att de kan användas som förskola. Så långt möjligt
ska utrustning väljas så att den är användbar både inom
förskola och skola. Utrustning avsedd enbart för förskola
kommer att överföras till andra enheter när den inte längre
behövs på Stralsund.

Ärendet
I barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2011 finns
300 000 kronor speciellt anvisade för inventarier till Stralsund
utifrån planeringen att förskoleklass och grundskola år 1 – 3
inrättas i lokalerna.
Efter avstämning av elevunderlaget i centralorten beslutade
barn- och utbildningsnämnden i § 45/2011 att inte inrätta
förskoleklass och grundskola år 1 – 3 i Stralsunds lokaler på
Garnisonen läsåret 2011/2012.
Under våren 2011 är efterfrågan på plats vid centralortens förskolor
betydligt högre än tillgången. Genom att utrusta lediga lokaler på
Stralsund kan tillfälliga placeringar erbjudas vilka också i hög
utsträckning accepteras av föräldrarna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 138 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att:
- anvisad investeringsbudget, 300 000 kronor, för inventarier till
Stralsund, förskoleklass och grundskola år 1 – 3, istället får
användas av barn- och utbildningsnämnden till att utrusta
lokalerna så att de kan användas som förskola. Så långt möjligt
ska utrustning väljas så att den är användbar både inom
förskola och skola. Utrustning avsedd enbart för förskola
kommer att överföras till andra enheter när den inte längre
behövs på Stralsund.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 105

Omdisponering av beviljade investeringsmedel
Hästveda skola
Dnr 2011.656 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att:
-

80 000 kronor av det frigjorda beloppet får användas av barnoch utbildningsnämnden för fördyringar kring utrustning av aula
och IT

-

170 000 kronor av det frigjorda beloppet omdisponeras från
barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till
byggprojektet för ombyggnaden av Hästveda skola under
förutsättning att projektet därmed kan komplettera utemiljön
med en s.k. multisportarena

Ärendet
Inför ombyggnaden av Hästveda skola presenterades ett behov av
utökad investeringsbudget med 2 650 000 kronor för inköp av
inventarier. I Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget
2011 finns anvisade medel för ändamålet.
Under hand har framkommit att kostnader, motsvarande 250 000
kronor, för ljud- och ljusanläggningen i aulan kommer att belasta
byggprojektet för ombyggnaden av Hästveda skola och inte, som
nämnden räknat med, barn- och utbildningsförvaltningens
investeringsbudget. Ett belopp som därmed frigörs.
Under projektets framskridande har konstaterats att kostnaderna
för aulans utrustning, bl.a. ridå, tillsammans med ökade
kringkostnader för IT-utrustning blir ca 80 000 kronor högre än
beräknat.
Utöver detta har också kunnat konstateras att kostnader för
förbättrad utemiljö endast finns med i begränsad utsträckning i
byggprojektet för ombyggnaden av Hästveda skola.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 139 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige
att:
-

80 000 kronor av det frigjorda beloppet får användas av barnoch utbildningsnämnden för fördyringar kring utrustning av aula
och IT.

-

170 000 kronor av det frigjorda beloppet omdisponeras från
barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget till
byggprojektet för ombyggnaden av Hästveda skola under
förutsättning att projektet därmed kan komplettera utemiljön
med en s.k. multisportarena.

Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) yrkar att beslut fattas i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 106

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan –
Redovisning av uppföljning
Dnr 2010.5 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningsrapporten.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2010-02-25, § 21 smärre
revideringar och kompletteringar av tillämpningsföreskrifterna för
barnomsorgstaxan, att gälla från och med den 1 mars 2010.
Revideringarna och kompletteringarna innebar i huvudsak:
-

Komplettering med: ”kortare öppettider än 06.30-18.30 kan
förekomma på enavdelningsförskolor”.

-

Ändring: ”verksamheten har under fyra dagar (var tidigare tre
dagar) varje läsår möjlighet att stänga för kompetensutveckling
eller planering av personalen”.

-

Vid förändring av vistelsetid skall nytt schema lämnas 14 dagar
(var tidigare 30 dagar) innan förändring”.

Uppföljning av hur ändringarna utfallit skulle ske inom 1 år.
I rapport daterad 2011-04-07 redogör förvaltningen för utfallet av
uppföljningen.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2011-04-07 över gjord utvärdering.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 107

Lärarlyftet – behörighetsgivande kompletterande
utbildning för lärare som undervisar i ämnen där
formell behörighet saknas
Dnr 2010.362 047

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar skrivelse
2011-04-13 med information om innebörden för Hässleholms
kommun att delta i den statliga satsningen Lärarlyftet 1-2 –
kompletterande utbildning för lärare som undervisar i ämnen där
formell behörighet saknas och anhåller att
-

kommunstyrelsen beslutar att Hässleholms kommun skall
delta i Lärarlyftet 1 med fortsättning i 2 vårterminen 2012.

-

kostnaderna för 2012 och följande år beaktas i
budgetberedningen inför respektive års budget.

Ärendet
För att säkerställa kunskapsuppdraget inom skolan har staten infört
en mängd nya reformer. Den mest genomgripande reformen avser
lärarbehörigheten. Lärarbehörighet innebär att de lärare som i
framtiden skall sätta betyg skall vara legitimerade i det/de ämnen
som man sätter betyg i.
Hösten 2011 fortsätter Lärarlyftet 1 med behörighetsgivande kurser
parallellt med kompetensutvecklingskurser. Staten tillskjuter medel
till kommunerna i förhållande till kommunens storlek och för varje
lärare som tar högskolepoäng. Lärarlyftet 1 övergår 2012 till
Lärarlyftet 2 och innefattar då enbart behörighetsgivande
kompletterande utbildning.
I förvaltningen har en genomgång gjorts under våren som visar
att lärarbehörighet saknas inom ämnena engelska, matematik och
svenska. Därefter kommer ämnena biologi, geografi och
samhällskunskap men även andra ämnen kan komma ifråga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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För rekvirering av de statliga medlen för hösten 2011 skall ansökan
vara inlämnad till skolverket senast den 15 maj 2011 och redovisa
troligt antal personer som kommer att delta i utbildningen hösten
2011 liksom antalet högskolepoäng.
De nya förutsättningarna innebär sannolikt att tilldelade medel för
lärarlyftet 2011 inte kommer att räcka.
Det är angeläget att Hässleholms kommun har behöriga
lärare i alla ämnen, varför lärare som saknar efterfrågad behörighet
måste kunna erbjudas att delta i de behörighetsgivande kurserna.
Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2011-04-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 143 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden överlämnar skrivelse
2011-04-13 med information om innebörden för Hässleholms
kommun att delta i den statliga satsningen Lärarlyftet 1-2 –
kompletterande utbildning för lärare som undervisar i ämnen där
formell behörighet saknas och anhåller att
-

kommunstyrelsen beslutar att Hässleholms kommun skall
delta i Lärarlyftet 1 med fortsättning i 2 vårterminen 2012.

-

kostnaderna för 2012 och följande år beaktas i
budgetberedningen inför respektive års budget.

Beslutsgång
Yrkande
Eva-Marie Lidén (kd) yrkar att beslut fattas i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 108

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar i
Skåne Nordost – Hässleholms kommuns programutbud
läsåret 2012-2013
Dnr

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer Hässleholms kommuns
programutbudet inför läsåret 2012-2013 att omfatta de program
och inriktningar som föreslagits av förvaltningen.
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för Joachim Fors yrkande.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet medges göra följande
protokollsanteckning:
”Erfarenhetsmässigt föredrar de flesta ungdomar att studera på
gymnasienivå i sin hemkommun. För att upprätthålla valfriheten i
Hässleholms kommun vill vi hålla alla dörrar öppna för våra
gymnasieelever. Majoritetens beslut inskränker ungdomarnas
valfrihet.”
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-03-24, § 33 att teckna
samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar med kommunerna
i Skåne Nordost (Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra
Göinge) samt gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg.
Resultatet av ansökningarna inför läsåret 2011/2012 visade ett litet
antal behöriga sökande till en rad program och inriktningar. Vid
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-03-24 togs
beslut att ej göra antagning till följande program inför läsåret
2011/2012:
Estetiska programmet – inriktningarna Bild och formgivning samt
Estetik och media
Hantverksprogrammet – inriktning Finsnickeri
Humanistiska programmet – inriktningarna Språk samt Kultur
Industritekniska programmet – inriktningarna Svetsteknik samt
Produkt- och maskinteknik
Elevunderlaget i Hässleholm till gymnasiet inför läsåret 2012/2013
minskar med ca 40 elever jämfört med läsåret 2011/2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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Förvaltningen redovisar i skrivelse 2011-04-21 konsekvenserna
utifrån antalet förstahandssökande per inriktning inför kommande
läsår och föreslå utifrån detta följande rubricerade program med
inriktningar för läsåret 2012-2013:
Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Mark- och anläggning
El- och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik
Fordons- och transportprogrammet
Personbil
Transport
Handels- och administrationsprogrammet
Administrativ service
Handel och service
Hantverksprogrammet
Textil design
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering
Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Juridik
Ekonomi
Estetiska programmet
Musik
Internationella programmet – Samhällsvetenskap
Internationella programmet – Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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Teknikprogrammet
Design och produktionsutveckling
Informations- och medieteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap

Beslutsgång
Yrkande
Jonathan Jönsson (m) med instämmande av Eva-Marie Lidén (kd)
yrkar att Hässleholms kommuns programutbud för läsåret
2012-2013 fastställs enligt förvaltningens förslag.
Joachim Fors (s) yrkar att Hässleholms kommuns programutbud för
läsåret 2012-2013 fastställs enligt förvaltningens förslag med
tillägget att även följande program och inriktningar skall göras
sökbara i Hässleholms kommuns programutbud
Barn- och fritidsprogrammet
Socialt arbete
Fordons- och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner
Hantverksprogrammet
Finsnickeri
Industritekniska programmet
Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik
Estetiska programmet
Bild och formgivning
Estetik och media
Humanistiska programmet
Kultur
Språk
VVS- och fastighetsprogrammet
VVS
Teknikprogrammet
Produktionsteknik

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Jonathan Jönssons och Eva-Marie
Lidéns förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutgång.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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Ja-röst för Jonathan Jönssons och Eva-Marie Lidéns förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Jonathan Jönssons och Eva-Marie Lidéns
förslag och 4 nej-röster för Joachim Fors förslag beslutar barn- och
utbildningsnämnden bifalla Jonathan Jönssons och Eva-Marie
Lidéns förslag.
Ledamot
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Carina Westerlund
Pelle Svensson
Annika Odelstav
Karina Jannerstig
Summa

Parti
m
c
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2011-04-21.
Skrivelse 2011-04-26 ställd till kommunstyrelsen och för kännedom
till barn- och utbildningsnämnden från Hässleholms Hantverks- &
Industriförening angående Industriprogrammet och
Hantverksprogrammet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 109

Rapport från inspektion på enskilda förskolan
Montessoriförskolan Solen i Tyringe
Dnr 2011.529 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 15 december 2010
gjort inspektion på enskilda förskolan Montessoriförskolan Solen i
Tyringe. Tillsynen gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens
antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2011-02-21, från inspektionen framgår att det
är en väletablerad verksamhet. I rapporten ges dock några
rekommendationer för förskolans framtida arbete.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2011-02-21 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 140 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 110

Rapport från inspektion på enskilda förskolan Stjärnan
i Tyringe
Dnr 2011.528 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 14 december 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan Stjärnan i Tyringe. Tillsynen
gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2011-02-21, från inspektionen framgår att
Stjärnans förskola bedriver en god pedagogisk verksamhet utifrån
givna styrdokument och intentioner i den nya läroplanen. I
rapporten ges dock några rekommendationer för förskolans
framtida arbete.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2011-02-21 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 141 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 111

Detaljplan för kvarteret Limkokaren med flera i
Hässleholms stad – Yttrande
Dnr 2010.126 214

Beslut
Byggnadsnämnden meddelas att barn- och utbildningsnämnden
inget har att erinra utan ser positivt på förslaget, bland annat med
hänvisning till att det är god tillgång till förskolor och skolor i
området. Barnperspektivet bör beaktas.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt
detaljplan för kvarteret Limkokaren med flera i Hässleholms stad.
Planområdet är beläget i centrala Hässleholm strax utanför
stadskärnan. Planområdet ligger väster om järnvägen och
avgränsas av Viaduktgatan i söder, Finjagatan i nordost och
Vankivavägen i väster.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att
utveckla en blandad stadsbebyggelse, med en- och
flerfamiljbostäder, samt viss verksamhet i form av handel, kontor
och/eller centrumfunktion.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda
senast 2011-04-27.
Skolområdeschef i skolområde nordväst Kristina Liljerup har avgivit
yttrande i ärendet i skrivelse 2011-04-12 där hon framför:
Skolområde Nordväst har inget att erinra utan ser positivt på
förslaget, bland annat med hänvisning till att det är god tillgång till
förskolor och skolor i området. Barnperspektivet bör beaktas.
Handlingar i ärendet
Detaljplan för kvarteret Limkokaren med flera.
Skolområdeschef Kristina Liljerups yttrande 2011-04-12.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 144 där man föreslog att
byggnadsnämnden meddelas att barn- och utbildningsnämnden
inget har att erinra utan ser positivt på förslaget, bland annat med
hänvisning till att det är god tillgång till förskolor och skolor i
området. Barnperspektivet bör beaktas.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 112

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Information och diskussion kring förslag daterat 2011-04-27
för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och mål
för 2011.
Dnr

Justerare

2

Kommunrevisionen har beslutat att med hjälp av Ernst &
Young granska barn- och utbildningsnämndens
långtidsplanering. Granskningen startar april 2011 och skall
vara slutförd augusti/september 2011.

3

Öppet brev från föräldrarna i Mala och Vankiva genom Mala
Vankiva föräldraförening angående bristande pedagogik i
Mala skola.
Dnr 2011.629 610

4

Avtal om antagningsarbete åt Baggium Utbildning AB avseende
Osby Praktiska.
Dnr 2011.477 612

5

Brevväxling mellan Lejonskolan i Kristianstad och barn- och
utbildningsförvaltningen angående tilläggsbelopp för elever från
Hässleholms kommun.
Dnr 2009.366 611

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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§ 113

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1

Skolverkets beslut 2011-03-24 att avslå barn- och utbildningsnämndens ansökan om deltagande i försöksverksamhet med ett
fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
Dnr 2010.411 612

2

Anmälan angående kränkande behandling av elev vid
Läredaskolan. Barn- och elevombudets beslut 2011-03-31 att
man inte vidtar några åtgärder och att ärendet därmed avslutas.
Dnr 2009.429 606

3

Anmälan angående skolsituationen för elev vid Tyringe skola.
Skolinspektionens beslut 2011-02-24 att inte rikta någon kritik
mot Hässleholms kommun avseende samarbete mellan skola
och hem.
Dnr 2010.134 606

4

Kommunstyrelsens beslut 2011-03-02, § 84 avseende
förskoleplatser i Farstorp.
Dnr 2010.334 710

5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-03-16, § 57
- att ge lokalförsörjningsenheten i uppdrag att påbörja arbetet
med upphandling av entreprenör för etapp 2-3 Västerskolan
med huvudsaklig inriktning enligt framtagen förstudie.
- att medel för nyanskaffning av inventarier beslutas i samband
med 2012 års budgetberedning.
Dnr 2006.217 291

6

Justerare

Avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn. Kommunstyrelsens beslut 2011-01-31,
§ 3 där man bl.a. beslutat att mottagandet av de
ensamkommande barnen ska ske i nära samverkan mellan
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen, överförmyndaren och AB
Hässleholmsbyggen.
Dnr 2011.473 610
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-04-28
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7

Skolinspektionens begäran 2011-02-10 om underlag inför riktad
tillsyn av handläggning och utredning inför beslut om
mottagande i särskola.
Dnr 2011.480 617

8

Förvaltningsrättens dom 2011-03-29 att avslå Perstorp AB:s
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut
2010-01-28 om tilldelat grundbelopp för elever på
Industriprogrammet.
Dnr 2010.63 048

9

Förvaltningsrättens dom 2011-03-29 att avslå Drivkraft Värend
AB:s överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut
2010-01-28 om tilldelat grundbelopp för elever.
Dnr 2010.50 048

10 Skolinspektionens omprövningsbeslut 2011-04-19 att IT-Media
och Turismgymnasiet i Lund AB godkänns som huvudman för
förskoleklass och grundskola årskurserna 1-9 vid JB Grundskola
i Hässleholms kommun. Godkännandet gäller för utbildning som
startar efter den 30 juni 2011 och under förutsättning att
utbildningarna startar senast vid början av läsåret 2012/2013.
Dnr 2011.364 611
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§ 114

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-04-28 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Johan Berglund, ordförande
2
Karin Karlén, tf förvaltningschef
10
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg
4-6
Per-Olof Henriksson, skolskjutssamordnare
4-7
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
16-22
Göran Niléhn, rektor
9-22
Anna Sjödin, rektor
1-13
Lisbeth Nordin, rektor
1-7
Annika Holmqvist, rektor
1-8
Kristina Liljerup, skolområdeschef
4-12
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
8-13
Kristina Stigsdotter, rektor
2-5
Bodil Tingvar Boo, rektor
1-2
Håkan Arvidsson, rektor
5-7
Jan Brolin, rektor
12-17
Lise-Lotte K Hansson, rektor
1-15
Pär Bengtsson, rektor
1-9
Eva Andersson, skolområdeschef
4-12
Johan Johansson, rektor
1-2
Pär Hansson, rektor
3-7
Kenneth Johansson, rektor
6-9
Ann-Christin Sjöström, rektor
3-4
Inger Frank, rektor
13
Birgitta Elmström, rektor
5-9
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
9-12
Sven-Åke Jeppsson, rektor
8-10
Ingrid Rydström, rektor
1
John Brogård, rektor
8-17
Paul Szabo, rektor
9-15
Annika Persson, rektor
2-3
Sven-Ingvar Jönsson, skolområdeschef
3
Monica Nilsson, rektor
2-3
Camilla Zander, rektor
2
Kerstin Bonin, rektor
2-3
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