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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-01-28

Sid

1 (18)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12.00

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf, §§ 1-8 kl. 08.30- 11.15
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Jonathan Jönsson (m) tjg för Kenneth Aronsson (m)
Eva-Marie Lidén (kd), tjg för Kristina Lind (kd), §§ 9-14 kl 11.15-12.00
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 1-5 kl. 08.30-10.30
Angela Arnesen (SACO), §§ 1-5 kl. 08.30-10-30

Tjänstemän

Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, delvis §§ 3-14
Åsa Persson, controller, delvis §§ 1, 6-9
Stefan Nyhlén, sekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Willy Ohlsson
Barn- och utbildningskontoret, tisdagen 2010-02-09, kl 16.00

Justerade paragrafer

§§ 1-14

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Stefan Nyhlén
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Svensson

Justerare

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-01-28

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-01-28

Datum då anlaget
sätts upp

2010-02-10

Datum då anslaget
tas ned

2010-03-05

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Stefan Nyhlén
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§1

Internbudget – resursfördelning 2010
Dnr 2010.18 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2010 fastställs enligt förslag
2010-01-20.
Deltar inte i beslutet
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för 2010
tilldelats en nettobudgetram på 934 159 000 kronor.
Förvaltningen har utifrån 934 159 000 kronor tagit fram förslag till
internbudget och resursfördelning för 2010. Resursfördelningen för
barnomsorg och grundskola har gjorts utifrån den av barn- och
utbildningsnämnden 2009-12-17, § 158 fastställda
resursfördelningsmodellen.
Handlingar i ärendet
Internbudget - resursfördelning 2010 daterad 2010-01-20.
Redovisning 2010-01-20 av budget 2010 i jämförelse med 2009 års
budget.
Förvaltningens förslag
Internbudget och resursfördelning för 2010 fastställs enligt förslag
2010-01-20.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar att internbudget och resursfördelning
fastställs enligt förslag 2010-01-20.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§2

Grundskoleutbildning med alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) – Utvidgning med årskurserna 4-6
Dnr 2010.9 610

Beslut
Utbildningen med alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
utökas med årskurserna 4-6.
Ärendet
Höstterminen 2005 startades en utbildning med alternativ
kompletterande kommunikation (AKK) för förskoleklass t.o.m.
årskurs 3. AKK är den bro av insatser som behövs för barn/elev med
bristande tal/språk.
Verksamheten startades för att barn/elever med detta behov skulle
kunna få en skolgång i egna kommunen.
I rapport daterad 2009-12-28 beskrivs verksamheten och förslag
föreligger att denna utökas med årskurserna 4-6.
Handlingar i ärendet
Rapport, daterad 2009-12-28, Kommunal profilverksamhet AKKgruppen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-14, § 3 där man föreslog att utbildningen
med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) utökas med
årskurserna 4-6.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd), Karin
Nilsson (m), Eva-Marie Lidén (kd), Eva Persson (c) och Nils Bergkvist
(fv) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§3

Måldokument för socialsekreterare i skolan –
Revidering
Dnr 2010.6 629

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer det 2010-01-05 reviderade
måldokumentet för socialsekreterare i skolan.
Ärendet
Personal från barn- och utbildningsförvaltningen tog gemensamt med
personal från socialförvaltningen fram förslag till måldokument för
socialsekreterare i skolan, vilket både socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden fastställde (BUN 2008-06-26, § 89).
I måldokumentet står att socialsekreterartjänsterna i skolan skall vara
8,75. I samband med budgetneddragningarna 2010 drogs två av
dessa tjänster bort, varför måldokumentet måste justeras utifrån
detta.
Handlingar i ärendet
Reviderat måldokument för socialsekreterare i skolan daterat
2010-01-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-14, § 4 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer det 2010-01-05 reviderade
måldokumentet för socialsekreterare i skolan.
Beslutsgång
Yrkande
Karin Nilsson (m) och Jonathan Jönsson (m) yrkar bifall till förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§4

Gymnasieskolans organisation inför den preliminära
intagningen läsåret 2010-2011
Dnr 2010.20 612

Beslut
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret
2010-2011 fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen
med tillägg av följande utbildningar och platser
Antal platser
8
8

Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik

Ärendet
Förvaltningen föreslår följande organisation inför den preliminära
intagningen till gymnasieskolan läsåret 2010-2011:

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet, bild o formgivning
Estetiska programmet, musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet, trä- o möbelteknik
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik
Industriprogrammet, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt antal platser

LÄSÅRET
2009-2010
INTAGNING
Slutlig

LÄSÅRET
2010-2011
INTAGNING
Preliminär

Antal platser
40
24
32
10
20
32
46
16
24
0
0
24
52
30
64
20
64
80
578

Antal platser
40
24
32
10
20
32
46
16
24
0
0
16
32
30
64
24
64
80
554

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-14, § 5 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Förvaltningens förslag
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret
2010-2011 fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
organisationen inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2010-2011 kompletteras med följande utbildningar och
platser
Antal platser
8
8

Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik

Joachim Fors (s) och Nils Bergkvist (fv) instämmer i Johan Berglunds
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§5

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar
i Skåne Nordost – Hässleholms kommuns programutbud
från och med läsåret 2011-2012
Dnr 2010.4 612

Beslut
De gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2010-01-04
fastställs att ingå i samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost
från och med läsåret 2011-2012.
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.
De av våra utbildningar som skall ingå i avtalet inför gymnasieintagningarna läsåret 2011-2012 (Bilaga 1 till avtalet) skall fastställas.
Handlingar i ärendet
Förslag 2010-01-04 till vilket programutbud från Hässleholms kommun
som skall ingå i samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning i
Skåne Nordost från och med läsåret 2011-2012.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-14, § 6 där man föreslog att de
gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2010-01-04 fastställs att
ingå i samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost från och med
läsåret 2011-2012.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§6

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan –
Revidering
Dnr 2010.5 710

Beslut
Ärendet återremitteras.
Ärendet
Förslag till smärre revidering och komplettering av nuvarande
tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan har tagits fram.
Förslaget innebär i huvudsak följande:
- 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 för personalen.
Dessutom föreslås viss smärre redaktionell ändring.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-14, § 2 där man föreslog att
föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för
barnomsorgstaxan fastställs och skall gälla från och med den
1 februari 2010.
Uppföljning över hur ändringarna utfaller skall ske.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar att ärendet återremitteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

9

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-01-28

10

§7

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2009 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
Uppföljning
Dnr 2009.44 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma
till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-02-26, § 21
verksamhetsplan för 2009, vilken kompletterades 2009-03-26, § 32
utifrån de av kommunfullmäktige fastlagda målen för 2009.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-08-27, § 100 att till
kommunfullmäktige översända en då gjord delårsuppföljning.
Handlingar i ärendet
Redovisning av åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Redovisning av säljverksamhet inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde
Dnr 2009.482 003

Beslut
Redovisningen daterad 2010-01-15 efter genomförd inventering
godkänns och överlämnas till kommunledningskontoret.
Ärendet
Den 1 januari 2010 trädde nya bestämmelser om
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i kraft. Reglerna
finns i ett par paragrafer i konkurrenslagen.
De nya reglerna innebär att konkurrensverket eller, under vissa
förutsättningar, företagare skall kunna vända sig till domstol
(Stockholms tingsrätt) och få ett förbud för bland annat en kommun
att bedriva säljverksamhet på ett sätt som snedvrider eller hämmar
en effektiv konkurrens på marknaden, t ex genom att hålla för låga
priser. Med säljverksamhet menas försäljning av varor eller tjänster.
Med anledning av de nya lagbestämmelserna har
kommunledningskontoret begärt in redovisning från nämnderna
över säljverksamheter som kan tänkas strida mot lagstiftningen.
Som exempel på säljverksamhet som allmänt sett ofta förekommer
i kommuner kan nämnas restaurang- och caféverksamhet, camping
och vandrarhem, försäljning av jord och grus samt växter.
Förvaltningen har genomfört en inventering inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde vad avser säljverksamheter
som ev skulle kunna strida mot de nya reglerna.
Följande områden nämns: elevcafeterior, personallunch, uthyrning
av lokaler samt elevproducerade varor och tjänster.
Handlingar i ärendet
Redovisning daterad 2010-01-25 efter genomförd inventering.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§9
Intern kontrollrapport för 2009
Dnr 2010.74 600

Beslut
Avrapporteringen 2010-01-23 av utförd kontroll godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet
Under 2009 har förvaltningen genomfört intern kontroll med
utgångspunkt från av nämnden beslutad plan. För 2009 var det
företrädesvis omr 1 (Sösdala), omr 3 (Väster), omr 6 (Vinslöv) samt
HTS (Hässleholms Tekniska Skola) som var föremål för kontrollen.
Därutöver har uppföljande kontroller genomförts på Norrängsskolan
och omr 2 (Läreda), omr 7 (Hästveda) och Linnéskolan pga brister i
samband med 2008 års kontroll. Kontrollmomentet arkivvård avser
hela förvaltningen och elevproduktion avser Jacobsskolan. Det
gemensamma kontrollmomentet för hela kommunen var för 2009
kontroll av avtalstrohet avseende inköp av kontorsmateriel.
Följande områden har kontrollerats: Kontantkassor, elevproduktion,
reseräkningar och körrapporter, avtalstrohet avseende inköp av
kontorsmateriel, matkuponger, lönerapportering, skolskjutsregler,
inventarieförteckning, leverantörsfakturor uppföljning och
måluppfyllelse, avgiftskontroll, delegation, diarieföring samt
arkivvård.

Handlingar i ärendet
Intern kontrollrapport 2010-01-23.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 10

Hässleholm för Mångfald – inbjudan till inspirationsdag
den 18 mars 2010
Beslut
Följande anmäls att delta:
Lena Svensson
Kristina Lind
Joachim Fors (ersätter Willy Ohlsson)
Johan Berglund
Lena Nilsson
Ärendet
Inbjudan till inspirationsdag
Program: Föreläsning av Claes Schmidt
Tid: Torsdagen den 18 mars 2010 mellan kl 13.00-16.00.
Plats: Röda Salongen i Kulturhuset

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

13
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§ 11

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-01-28 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Christian Örn, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Uno Nilsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Christel Ternemo, specialped. samordnare
Åsa Persson, controller

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
40
109-113
202-214
241-252
247-270
170-183
133-152
69-89
167-180
38-47
11-12
116-139
38-51
10-13
62-67
1
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§ 12

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Muntlig information om kompletterad ansökan om bidrag inom
ramen för Skapande skola.

Justerare

2

Rapport, daterad 2009-12-30 och reviderad 2010-01-14, över
centrala resursenhetens ärenden 2009 (PPR-teamet).
Dnr 2010.2 610

3

Skrivelse 2010-01-15 från föräldrar till barn på Bergmanska
förskolan i Vinslöv (Rektor besvarar).
Dnr 2009.277 041

4

Skrivelse 2010-01-22 ang barnomsorgstaxan – arbetslösa och
föräldralediga.
Dnr 2009.251 710

5

John Bauergymnasiet i Hässleholm – tillstånd att bedriva
frisörsutbildning.

6

Lars Almström, Sydvästsveriges Advokatbyrå ABs skrivelse
2009-12-17 med begäran om skadestånd.
Dnr 2006.408 606

7

Karin Nilsson (m) informerar kort om Ljungdalaprojektet.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 13

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Specialpedagogiska skolmyndighetens svar 2009-12-04 på
Hässleholms kommuns intresseanmälan för ett samarbete med
specialpedagogiska skolmyndigheten avseende etablering av
specialskola för elever med grav språkstörning.
Dnr 2009.456 600
2

Rolf Rantzow ABs skrivelse 2009-11-16 ställd till kommunstyrelsen
avseende Industriprogrammet i Hässleholms kommun.
Dnr 2009.492 612

3

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 avseende förändring av
skolorganisationen i Hässleholms kommun.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att:

Justerare

1

integrera Sörby skola i skolorna i Vinslöv inför höstterminen
2010

2

integrera Vankiva skola i Mala skola inför höstterminen 2010

3

integrera Matteröds skola i Tyringe skola inför höstterminen
2010

4

integrera Kyrkskolan i Linnéskolan

5

samordna gymnasieskolans nationella/specialutformade
program på två enheter; Hässleholms tekniska skola och
Jacobsskolan i samband med gymnasiereformens start
höstterminen 2011, samt

6

särskilt beakta utvecklingen av elevunderlag och kvalité i
grundskolan avseende de mindre skolenheterna.
Dnr 2009.283 600, 2009.393 600

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid

2010-01-28

17

4

Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-14, § 160 att avslå motionen
om vegetarisk kost med hänvisning till dels barn- och
utbildningsnämndens svar i § 107/2009 och dels till
omsorgsnämndens svar.
Dnr 2009.279 101

5

Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-14, § 159 att avslå motionen
om införande av dialektundervisning i såväl lågstadie-, som mellanoch högstadieundervisningen med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande i § 106/2009.
Dnr 2009.71 101

6

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30, § 138 att fastställa den
av barn- och utbildningsnämnden i § 105/2009 föreslagna
barnomsorgstaxan att gälla från och med 2010-01-01.
Dnr 2009.251 710

7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-12-02, § 303 att
kompensera barn- och utbildningsnämnden 2009 och åren
framöver för ökade städkostnader med 17 200 kronor i enlighet
med nämndens anhållan i § 120/2009.
Dnr 2009.331 041

8

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30, § 137 avseende budget
2010.
Dnr 2009.277 041

9

Kommunstyrelsens beslut 2009-12-16, § 244 att omdisponera
3 119 400 kronor från finansförvaltningen anslag för ”Anslagstyp 1”
för att täcka ökade internhyreskostnader 2009 hos nämnderna.
Barn- och utbildningsnämnden tillfördes 3 408 800 kronor.
Dnr 2009.259 041

10

Justerare

Sammanträdesdag

Skolinspektionens beslut 2010-01-18 på Baggium Utbildning AB:s
ansökan om rätt till bidrag för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Osby Praktiska Gymnasium i Osby kommun.
Dnr 2009.215 612

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-01-28

18

§ 14

Anmälan av nytt ärende
Ärendet
2:e vice ordförande Willy Ohlsson (s) anmäler följande ärende:
-

Justerare

Utredning i dialog med socialnämnden kring det faktiska behovet
av socialsekreterare i skolan med koppling till den nya
skolområdesorganisationen.

Utdragsbestyrkande

