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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-04-23

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:25

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Olsson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
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

Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)

Personalföreträdare

Kristina Rauer (TCO), §§ 48-56

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Stefan Nyhlén, personalsamordnare, delvis § 49
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Karin Nilsson
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2009-04-29, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 48-60

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Olsson

Justerare

………………………………………………………………..
Karin Nilsson

Sid

1 (18)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-04-23

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-04-23

Datum då anlaget
sätts upp

2009-04-29

Datum då anslaget
tas ned

2009-05-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-04-23

§ 48

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—03-31
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-04-10 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2009-04-10 med riktpunkt den 31 mars
2009 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett underskott
på 1 880 000 kronor.
I uppföljningen har hänsyn inte tagits till de neddragningar som
aviserats. Dessutom finns en stor osäkerhetsfaktor i uppföljningen,
såsom exempelvis resultatet av höstens intagningar till
gymnasieskolan och behovet av barnomsorg och
integrationsinsatser till hösten.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-04-10.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 49

Vakansprövning
Beslut
Tjänsten under punkt 1 medges återbesättas i enlighet med framställan.
Framställan under punkt 2 utgår i avvaktan på att central förhandling
genomförts och behandlas istället vid arbetsutskottets
sammanträde den 14 maj 2009.
Ärendet
SKOLBIBLIOTEKSCENTRALEN
1

Skolbibliotekarie, 40/40, tillsvidareanställning med tillträde
2009-07-01 och placering vid skolbibliotekscentralen.
(Orsak till rekryteringsbehovet: Anställd har erhållit annan
tjänst)
Dnr 2009.139 022

2

Skolbibliotekarie, 20/40, tillsvidareanställning med tillträde
2009-07-01 och placering vid skolbibliotekscentralen.
Nuvarande tjänst som biblioteksassistent omvandlas till
skolbibliotekarie.
(Orsak till rekryteringsbehovet: Anställd går i pension)
Dnr 2009.140 022

Det meddelas från förvaltningen att förhandling enligt § 14 begärts
på tjänsten under punkt 2.
Handlingar i ärendet
Förvaltningschefens anmälningsblanketter.
Beslutsgång
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till återbesättande av anställningen
under punkt 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2009.132 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
I resursfördelningssystemet för grundskolan ingår en s.k.
elevresurs som avser att täcka kostnader för gruppdelningar
och normala stödinsatser. I samband med att 7–9 enheten på
Linnéskolan inrättades fr.o.m. läsåret 2007-2008 har
resursen fallit bort ur budgettilldelningen till område 9
Centrum-Öster. För budgetåret 2009 innebär detta att
området saknar 1 047 000 kr till sin undervisning.
För att fullfölja studiebesöken vid koncentrationslägren i
Tyskland för läsårets årskurs 9-elever äskade barn- och
utbildningsnämnden 210 000 kr i kompletteringsbudgeten.
Äskandet baserades på att 160 elever hade sin resa planerad
under vårterminen 2009, uppgifter som inrapporterats från
områdena. Nya uppgifter har kommit till förvaltningens
kännedom vilka innebär att ytterligare 145 elever inte
genomfört sin studieresa under gångna höstterminen. Under
förutsättning att nämnden beviljas äskad
kompletteringsbudget, och att studiebesöken därmed ska
fullföljas, saknas 189 000 kr.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-04-09, § 54 där man p.g.a. att ärendet
brådskade beslöt att

Justerare

-

1 047 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens
reserv till elevresurs för område 9 Centrum-Öster.

-

189 000 kronor tas ur barn- och utbildningsnämndens reserv för
att studiebesöken vid koncentrationslägren i Tyskland för
läsårets årskurs 9-elever ska kunna fullföljas, under
förutsättning att äskad kompletteringsbudget för
koncentrationslägerresor erhålles, och att studiebesöken
därmed ska fullföljas.

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) yrkar bifall till förslaget att barn- och
utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Nedläggning av Åsens förskola i Nävlinge
Dnr 2009.133 710

Beslut
Hyreskontraktet för Åsens förskola sägs upp och en överflyttning av
verksamheten vid förskolan görs från och med 2009-08-01 till
befintliga förskoleverksamheter i centrala Vinslöv.
Ärendet
Rektor Eva Andersson, område 6 Vinslöv redovisar i skrivelse att
det vid Åsens förskola i Nävlinge för närvarande endast finns 15
barn i åldrarna 2-6 år placerade. Sju av dessa börjar i förskoleklass
hösten 2009, innebärande att endast 6 barn finns placerade på
förskolan. Enligt uppgift från föräldrar i upptagningsområdet
kommer 2-4 barn att ställas i kö med önskan om plats på Åsens
förskola inför hösten 2009.
Föräldrarna har 2009-01-12 informerats om att det med nuvarande
förutsättning inte kan bedrivas en väl fungerande pedagogisk
verksamhet.
Handlingar i ärendet
Rektor Eva Andersson skrivelse.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-04-09, § 55 där man föreslog att
hyreskontraktet på Åsens förskola sägs upp och en överflyttning av
verksamheten vid förskolan görs från och med 2009-08-01 till
befintliga förskoleverksamheter i centrala Vinslöv.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 52

Hässleholm – med kunskapsmålen i fokus – Samling
kring kunskapsuppdraget
Dnr 2009.19 610

Beslut
Som ett steg i en långsiktig förändringsprocess ställer sig barn- och
utbildningsnämnden bakom verksamheternas förslag till vision och
ambitioner i form av ”våra påståenden” och de grunder som dessa
bygger på.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2009-03-30 det förslag
som tagits fram som vision och ambition i den långsiktiga
förändringsprocess som skall påbörjas för att förbättra elevernas
kunskapsresultat.
I förvaltningens förslag är hänsyn tagen till de synpunkter som
inkommit vid de båda remissomgångarna till personal och fackliga
organisationer.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2009-04-16.
Förvaltningens förslag
Som ett steg i en långsiktig förändringsprocess ställer sig barn- och
utbildningsnämnden bakom verksamheternas förslag till vision och
ambitioner i form av ”våra påståenden” och de grunder som dessa
bygger på.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-04-09, § 56 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Johan Berglund (m) med instämmande av Kristina Lind (kd), Eva
Persson (c), Kenneth Aronsson (m) och Willy Ohlsson (s) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Tillsättning av tjänster som skolområdeschef för
barnomsorg och grundskola
Dnr 2009.15 023

Beslut
Följande förordnas som skolområdeschefer från 2009-09-01 och
med tillträde i funktionen från 2010-01-01 och tills vidare:
Birgitta Jeppsson
Eva Andersson
Rolf Bengtsson
Sven-Ingvar Jönsson

Skolområde
Silviaskolan
Skolområde
Skolområde
Skolområde

A - Sösdala, Väster och
B - Centrum/Öster och Vinslöv
C - Läreda och Hästveda
E – Tyringe

Tillsättningen av skolområdeschef för skolområde D – T4 och
Bjärnum behandlas vid nämndens sammanträde i juni.
Ärendet
Fem tjänster som skolområdeschef i den nya
skolledningsorganisationen för barnomsorg och grundskola har
varit ledigförklarade.
Vid ansökningstidens utgång hade 37 ansökningar inkommit.
Rekryteringsgruppen bestående av barn- och utbildningsnämndens
presidium, personal från centrala förvaltningskontoret och de
fackliga organisationerna lämnar enhälligt förord för följande:
Birgitta Jeppsson
(Nuvarande rektor i
område 1, Sösdala)

Eva Andersson

Skolområde A - Sösdala, Väster och
Silviaskolan
Skolområde B - Centrum/Öster och Vinslöv

(Nuvarande rektor i
område 6, Vinslöv)

Rolf Bengtsson

Skolområde C - Läreda och Hästveda

(Nu biträdande rektor i
område 4, Tyringe)

Sven-Ingvar Jönsson

Skolområde E – Tyringe

(Nuvarande rektor i
område 4, Tyringe)

och föreslår att tillsättningen av skolområdeschef för skolområde D
– T4 och Bjärnum behandlas vid nämndens sammanträde i juni.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Ansökningar
Förvaltningens skrivelse 2009-04-16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Lokalbehovsplanering - Prioriteringslista avseende
byggnation och renovering av förskolor, grund- och
gymnasieskolor i kommunen
Dnr 2008.220 289

Beslut
Nämnden fastställer den av förvaltningen 2009-04-16 föreslagna
prioriteringslistan för framtida lokalbehovsplanering.
Ärendet
Förvaltningen har 2009-04-16 upprättat förslag till prioriteringslista
för i vilken ordning byggnation och renovering av förskolor, grundoch gymnasieskolor i kommunen bör ske.
Handling i ärendet
Prioriteringslista daterad 2009-04-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-04-09, § 57 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till den av förvaltningen föreslagna prioriteringslistan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Verksamhetsmål och utvecklingsplan för
skolbibliotekscentralen i Hässleholms kommun –
Revidering
Dnr 2006.22 601

Beslut
Verksamhetsmål och utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen
i Hässleholms kommun fastställs enligt reviderat förslag 2009-04-02.
Ärendet
I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns bestämmelser om
skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan:
§ 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att
tillgodose deras behov av material för utbildningen.
§ 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
§ 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras
behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning.
I skollagen hänvisas till skrivningen i Bibliotekslagen.
I Skolplanen antagen av Kommunfullmäktige framgår följande:
Växande i lärandet – det pedagogiska arbetet:
Kunskapssamhället kräver förmågor som att dra slutsatser, söka
svar, lösa problem, kreativitet och aktivitet.
Språkutveckling:
Alla barn och ungdomar har tidigt möjlighet att utveckla sin
kommunikativa förmåga och ett rikt språk.
Barn, ungdomar och studerande i behov av särskilt stöd:
Alla har goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.
Detta innebär speciell omsorg om de elever, som är i behov av
särskilda utvecklingsinsatser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Personal:
I en god lärande miljö finns en kompetent och välutbildad personal.
Skolbibliotekscentralen skall bl.a. utifrån ovanstående vara ett
stöd- och utvecklingsorgan för skolbiblioteksverksamheten i
kommunen och samarbeta med skolbibliotekarierna och
skolornas pedagoger för att
- främja elevernas kreativitet och lust till eget lärande.
- främja elevernas språkutveckling och läslust.
- främja elevernas förmåga att söka och värdera information.
Med hänvisning till ovanstående fastställde barn- och
utbildningsnämnden 2006-01-26, § 6 verksamhetsmål och
utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen i Hässleholms kommun.
Handlingar i ärendet
Förslag 2009-04-02 till reviderade verksamhetsmål för
skolbibliotekscentralen.
Förslag 2009-04-02 till reviderad utvecklingsplan för
skolbibliotekscentralen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-04-09, § 58 där man föreslog att
verksamhetsmål och utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen
i Hässleholms kommun fastställs enligt reviderat förslag 2009-04-02.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd), Willy
Ohlsson (s), Eva Persson (c) och Nils Bergkvist (fp) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Kommunala riktlinjer för utbildning av nyanlända
elever i Hässleholms kommun
Dnr 2009.135 616

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för utbildning av
nyanlända elever i Hässleholms kommun enligt förslag 2009-04-01.
Ärendet
Förvaltningen har 2009-04-01 tagit fram riktlinjer för utbildning av
nyanlända elever i Hässleholm kommun. Riktlinjerna utgår från och
och kompletterar skolverkets allmänna råd för utbildning av
nyanlända elever (2008).
Utöver dessa dokument ska varje skola komplettera riktlinjerna
med sina egna rutiner.
Handlingar i ärendet
Kommunala riktlinjer daterad 2009-04-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-04-09, § 59 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för utbildning av
nyanlända elever i Hässleholms kommun enligt förslag 2009-04-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-04-23 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Christel Ternemo, specialpedagogisk samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
12-13
19-26
31-52
31-45
30-38
15-21
15-26
49-65
23-33
1-14
2-3
1-29
12-22
12-13
41-66
3
9-12
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§ 58

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Överenskommelse mellan Hässleholms kommun och
Bergkvarabuss AB.
Dnr 2007.499 623
2

Skrivelse daterad 2009-04-06 från föräldragruppen vid Gäddans
förskola översänd för barn- och utbildningsnämndens kännedom
Dnr 2009.134 611

3

Skolinspektionens beslut 2009-03-20 i följande ärenden:
- Anmälan angående skolsituationen för elever vid Läredaskolan
i Hässleholms kommun
- Anmälan angående missförhållanden m.m. vid Läredaskolan och
skolans fritidshem, Hässleholms kommun
- Anmälan angående kränkande behandling m.m. av
grundskoleelev vid Läredaskolan, Hässleholms kommun
Dnr 2008.180 600, 2008.347 611, 2008.312 611, 2008.364 606

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse 2009.
Dnr 2009.116 600

Justerare

2

Förskollärarutbildning på distans på lärarhögskolorna i
Kristianstad och Växjö.

3

Invandrarsituationen i kommunen för grund- och
gymnasieskola våren 2009.
Dnr 2009.141 616

4

Rapport från besök på enskilda förskolan Villa Lärkan
Dnr 2009.98 718

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Hässleholms Tekniska skolas inbjudan till
arbetsutskottet
Beslut
Arbetsutskottet medges deltaga. Joachim Fors (s) ersätter Lena
Nilsson (s) som meddelat förhinder.
Ärendet
Skolledningen på Hässleholms Tekniska skola inbjuder
arbetsutskottet till information och diskussion den 8 maj 2009,
klockan 13:00 – 15:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

