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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-02-25

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:00

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (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

Eva-Marie Lidén (kd), tjg för Kristina Lind (kd)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 15-21

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Johan Berglund
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2010-03-03

Justerade paragrafer

§§ 15-26
§ 21 finns även i separat protokoll

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sid

1 (18)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-02-25

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-02-25

Datum då anlaget
sätts upp

2010-03-05

Datum då anslaget
tas ned

2010-03-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-02-25

§ 15

Årsredovisning 2009 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2010.78 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar det förslag till
verksamhetsberättelse för 2009 som tagits fram av förvaltningen.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2009.
Handlingar i ärendet
Förslag till verksamhetsberättelse för 2009.
Förvaltningens förslag
Verksamhetsberättelse för 2009 antas enligt förslaget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-02-11, § 56 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 16

Driftbudgetens utfall 2009
Dnr 2010.79 042

Beslut
Redovisningen 2010-02-03 antas som 2009 års bokslut avseende
driften och överlämnas till kommunstyrelsen.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att få disponera
7 677 000 kronor av 2009 års överskott med följande motivering:

Justerare

-

2 750 tkr – för omdisponering till investeringsbudget för att
täcka kostnader för inventarier i samband med ombyggnaden
av Bjärnums skola etapp 3. Sannolikt kommer
inventariebehoven i samband med ombyggnaderna av
Västerskolan och Hästveda skola, vilka startar 2010, inte att
uppstå förrän under 2011.

-

1 000 tkr – för att kompensera den del av de ökade
kostnaderna i bidragen till enskilda verksamheter och
fristående skolor som är kopplat till löneutvecklingen i
kommunen.

-

1 897 tkr – efterfrågan på barnomsorg ökar både i egen och i
enskild regi. I januari 2010 finns ca 90 fler barn i förskolan
(inkl. kö) än vad som ingår i den resurs som tilldelats
verksamheten i internbudgeten för 2010. Denna finansierar
redan 30 fler barn i egen förskola jämfört med budget 2009.
Samtliga barn kommer inte att ha helårsplats och några barn
kommer att avvakta placering till önskad förskola. En plats i
förskola kostar drygt 69 tkr/år (kostnader för förskolepersonal,
måltider och material) varför äskad kompletteringsbudget
medger utökade resurser motsvarande ca 28 helårsplatser.

-

728 tkr – Silviaskolans verksamheter är till stor del
finansierad genom interkommunala avgifter och statligt
bidrag. Den del av överskottet som beror på lägre kostnader
än budgeterat (utifrån vilka den interkommunala debiteringen
baserats) begärs i kompletteringsbudget för att användas till
uppdatering och nyinköp av utrustning och hörselteknik för att
upprätthålla Silviaskolans standard. Delar önskas därför
omvandlas till investeringsmedel.

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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-

500 tkr – de senaste årens ambition att successivt återställa
kompetensutvecklingsbudgeten kunde inte rymmas i 2010 års
budgetram. Nämnden ser detta som synnerligen olyckligt i en
situation med stora satsningar på kunskapsmål i fokus,
implementering av ny ledningsorganisation i grundskolan samt
ny gymnasiereform i antågande.

-

90 tkr – p.g.a. ändrat nationellt vaccinationsprogram kommer
dubbla vaccineringar (obligatoriska) att genomföras under
perioden 2010 - 2015 med ökade kostnader som följd.

-

600 tkr - rektorsutbildningen är fr.o.m. 2010 en obligatorisk
högskoleutbildning. Utbildningen sker på deltid, 20 % av
heltidsstudier, under tre år. Eftersom utbildningen genomförs i
tjänsten förutsätts det att kommunerna ger rektorerna
motsvarande nedsättning av arbetstiden. För närvarande går 9
rektorer på utbildningen och vi planerar att ytterligare 7 börjar
till hösten. Det innebär att en nedsättning av arbetstiden för
rektorerna kostar ca 1 200 tkr. I internbudgeten har endast
600 tkr kunnat avsättas.

-

58 tkr – överskott från grundskolornas elevcafeterior.

-

54 tkr – sponsorpengar till projekt för hälsoinformatörer och
tobaksfri duo.

Ärendet
Bokslut för driften för år 2009 har tagits fram och visar ett
överskott på 9 025 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning, 2010-02-03, av 2009 års bokslut.
Förvaltningens förslag
Redovisningen 2010-02-03 antas som 2009 års bokslut avseende
driften och överlämnas till kommunstyrelsen.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att få disponera
7 677 000 kronor av 2009 års överskott för ändamål som
redovisas i bokslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesdag
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-02-11, § 57 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan
något förslag från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 17

Investeringsbudgetens utfall 2009
Dnr 2010.80 042

Beslut
Förvaltningens redovisning 2010-01-28 antas som 2009 års bokslut
avseende investeringar.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att 2009 års överskott
uppgående till 2 286 000 kronor tillförs barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget 2010.
Ärendet
Förvaltningen har 2010-01-28 tagit fram bokslut för investeringar
2009.
Bokslutet visar ett överskott på 2 286 000 kronor. 2 198 000 kronor
av överskottet beror på att flera leveranser inte kunnat ske före
årsskiftet p.g.a. försenade upphandlingar enligt särskild redovisning.
Investeringsbehovet inom nämndens ansvarsområde är betydligt
större än tilldelad budget, bl.a. saknas medel för inventarier i
samband med ombyggnadsprojekt.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2010-01-28 av 2009 års bokslut med specificering av
förslag till begäran i kompletteringsbudgeten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-02-11, § 58 där man föreslog att
förvaltningens redovisning 2010-01-28 antas som 2009 års bokslut
avseende investeringar.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att 2009 års överskott
uppgående till 2 286 000 kronor tillförs barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget 2010.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
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§ 18

Investeringsbudget 2010

Dnr 2010.81 041

Beslut
De tilldelade medlen på 7 300 000 kronor fördelas enligt förslag
2010-02-10.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
investeringar 2010 tilldelats 7 300 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2010-02-10 till fördelning av tilldelad ram.
Förvaltningens förslag
De tilldelade medlen på 7 300 000 kronor fördelas enligt förslag
2010-02-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-02-11, § 59 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 19

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2010
Dnr 2010.82 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2010 fastställs enligt
framtaget förslag med den ändringen på sidan 10 som man enas om
under åtgärder 2010 avseende skolmåltidsverksamheten.
Ärendet
I Hässleholms kommun finns en ledningsfilosofi och ett styrsystem som
bygger på målstyrning. De övergripande målen gäller för samtliga
kommunens verksamheter och utgår från Hässleholms kommuns vision.
Utifrån de övergripande målen och tilldelad budgetram ger
kommunfullmäktige i 2010 års budget särskilda anvisningar till vilka barnoch utbildningsnämndens verksamhetsplan skall anpassas.
-

Justerare

Nämnden skall upprätta och ajourhålla verksamhetsplan för respektive
verksamhetsår.
Nämnden skall månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk
uppföljning av sin verksamhet samt vid behov redovisa vilka åtgärder
nämnden ämnar vidta för att hålla sina ekonomiska ramar.
Nedläggning av skolenhet skall underställas kommunfullmäktiges
prövning.
Barn och ungdomar skall erbjudas minst en kulturupplevelse per
temin.
Nämnden skall uppmuntra tillkomsten av enskilda förskolor och
enskild pedagogisk omsorg.
Nämnden skall stimulera till att fler vuxna engageras i skolans arbete.
Nämnden skall avsätta medel i sin budget för oförutsedda utgifter med
procentsats som nämnden beslutar.
Under perioden 2009-2011 skall andelen gymnasiebehöriga elever i
Hässleholms kommun öka med 2 procentenheter.
Företagande och entreprenörskap skall särskilt uppmärksammas i
skolan.
Nämnden skall under 2010 vidta förberedelser för att anpassa
verksamheten till budgetramen 2011 och 2012.
Nämnden skall senast den 28 februari återrapportera till
kommunstyrelsen hur de övergripande målen brutits ner och
konkretiserats i nämndens verksamhetsplan.
Nämnden skall delta i verksamhet Mötesplats Ljungdala med
0,5 tjänst.
Nämnden skall särskilt beakta utvecklingen av elevunderlag och
kvalité i grundskolan avseende de mindre skolenheterna.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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-

Sammanträdesdag

Sid

2010-02-11
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Nämnden skall tillföras ytterligare 80 000 kronor speciellt till det
projekt inom Musik- och kulturskolan som riktar sig till barn med
funktionshandikapp, ett samarbetsprojekt med barnhabiliteringen
i Region Skåne.

Kommunfullmäktige beslutade därutöver 2009-11-30 om en förändring av
kommunens skolorganisation. Beslutet innebär att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att:
-

integrera Sörby skola i skolorna i Vinslöv inför höstterminen 2010
integrera Vankiva skola i Mala skola inför höstterminen 2010
integrera Matteröds skola i Tyringe skola inför höstterminen 2010
integrera Kyrkskolan i Linnéskolan
samordna gymnasieskolans nationella/specialutformade program på
två enheter; Hässleholms Tekniska Skola och Jacobsskolan i samband
med gymnasiereformens genomförande höstterminen 2011.

Handlingar i ärendet
Särskilda anvisningar fastställda av kommunfullmäktige i samband med
att 2010 års budget fastställdes samt därutöver kommunfullmäktiges
beslut om en förändring av kommunens skolorganisation.
Förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan 2010.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2010 fastställs enligt
framtaget förslag.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-02-11, § 60 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 20

Nyckeltal år 2009 i jämförelse med åren 2008 och 2007
- Information
Dnr 2010.110 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2010-02-23 nyckeltal för 2009 i
jämförelse med åren 2008 och 2007. I nyckeltalen ingår inte
kommungemensamma kostnader.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2010-02-23 av nyckeltal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 21

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan –
Revidering
Dnr 2010.5 710

Beslut
Föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för
barnomsorgstaxan fastställs och skall gälla från och med den
1 mars 2010.
Uppföljning över hur ändringarna utfaller skall ske inom ett år.
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.
- Vid förändring av vistelsetid skall nytt schema lämnas 14 dagar
(var tidigare 30 dagar) innan förändring.
Dessutom föreslås viss smärre redaktionell ändring.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-14, § 2 där man föreslog smärre
revidering och komplettering av tillämpningsföreskrifterna samt att
en uppföljning över hur ändringarna utfaller skall ske.
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-28 där man beslöt att
återremittera ärendet.
Arbetsutskottet 2010-02-11, § 61 där man föreslog att
föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för
barnomsorgstaxan fastställs och skall gälla från och med den
1 mars 2010.
Uppföljning över hur ändringarna utfaller skall ske inom ett år.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Uppdrag att fatta beslut om grundbelopp för enskilda
verksamheter och fristående skolor resterande tid av
året
Dnr 2010.71 002

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt barn- och
utbildningsförvaltningens controller att besluta om grundbelopp för
enskilda verksamheter och fristående skolor resterande tid av året.
Ärendet
Beslut har fattats om bidrag 2010 (grundbelopp) till enskilda
verksamheter inom barnomsorgen och fristående skolor
(au 2010-01-28, paragraferna 10-48).
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-01-28, § 49 där man föreslog att uppdrag ges
åt barn- och utbildningsförvaltningens controller att fatta beslut om
grundbelopp för enskilda verksamheter och fristående skolor
resterande tid av året.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 23

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-02-25 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Carola Krantz, rektor
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Peter Jönsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Robert Svensson, rektor
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Lotta Christensson, rektor
Annika Holmqvist, rektor
Monika Åkesson, rektor
Jan Brolin, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bo Garsén, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
1-2
109-113
253-255
1-8
1-17
1-8
1-4
1-3
1-5
1-2
1
1
1-13
1-16
1-5
1-5
1-6
1-4
1
1-2
1-5
1-9
1-5
1-2
1-3
1-2
1-3
13-14, 1
1-28
1-10
1-3
1-9

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 24

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Information och diskussion om nämndens investeringsbehov.

Justerare

2

Partiöverenskommelse om rökfri arbetstid.

3

Uppföljning av SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete)
2009 – Handlingsplan.
Dnr 2010.112 030

4

Förvaltningschefen meddelar att Pysslingens förskolor och skolor
AB muntligen framfört att man har för avsikt att avveckla
förskoleverksamheten i Vittsjö.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 25

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skrivelse från Jerker Nilsson angående nu gällande
barnomsorgstaxa.
Dnr 2009.251 710

Justerare

2

Skrivelse daterad 2010-01-24 från Håkan Nilsson, ställd till barnoch utbildningsnämnden, arbetsmiljöinspektionen och
skolinspektionen, angående begärd ersättning för dotterns
försvunna jacka.
Dnr 2009.430 600

3

Revisorernas granskning av ”Kvalitet i skolor för yngre elever”
Dnr 2009.306 007

4

Skrivelse från föräldrar till barnen på Bergmanska förskolan,
avd Fyren ang kvalitén på barnomsorgen.
Dnr 2009.277 041

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 26

Översyn av barnomsorgstaxan – ”15 timmars barnen”
Dnr 2010.113 710

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att dels utreda möjligheterna till
differentiering av barnomsorgstaxan avseende ”15 timmars barnen”
dels se över rutinerna för debitering av avgift vid delad vårdnad.
Ärendet
Ordföranden med instämmande av Lena Nilsson (s) och Nils
Bergkvist (fv) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
se över möjligheterna till differentierad barnomsorgstaxa för ”15
timmars barnen” samt att se över rutinerna för debitering av avgift
vid delad vårdnad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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