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Övriga närvarande
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Personalföreträdare

Barn- och utbildningskontoret, kl. 08:30-12:35
Lena Olsson, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
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Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Lynn Thulin (m), tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)
Ann-Charlotte Nordbjörk,TCO och Angela Arnesen,SACO §§ 118-124
Berörd elev närvarande § 116
Målsman (fadern) till berörd elev närvarande § 117
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef §§ 118-128
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, §§ 118-128
Åsa Persson, controller, §§ 118-128
Uno Nilsson, rektor och Arne Nilsson, kurator, §§ 116-117
Rektorerna Sven-Ingvar Jönsson, Eva Andersson, Eva Abrahamsson
och biträdande rektor Jane Fälth delvis § 118
Ingela Svensson, nämndsekreterare
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§ 116

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2009.348 606

Beslut
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-09-16—09-24 godkänns. Avstängningen förlängs
till drogfrihet kan påvisas dock längst t o m den 31 oktober 2009.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2009-09-15 för åtgärder som vidtagits mot en
elev med bl.a. interimistisk avstängning under tiden 2009-09-16 —
2009-09-24 (Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i
avvaktan på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Eleven yttrar sig muntligen inför barn- och utbildningsnämndens
ställningstagande i ärendet i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Förvaltningens förslag
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-09-16—09-24 godkänns. Avstängningen förlängs
till drogfrihet kan påvisas dock längst t o m den 31 oktober 2009.
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§ 117

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2009.347 606

Beslut
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-09-16—09-24 godkänns. Avstängningen förlängs
till drogfrihet kan påvisas dock längst t o m den 31 oktober 2009.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2009-09-15 för åtgärder som vidtagits mot en
elev med bl.a. interimistisk avstängning under tiden 2009-09-16 —
2009-09-24 (Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i
avvaktan på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Målsman (fadern) yttrar sig muntligen inför barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Förvaltningens förslag
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
under tiden 2009-09-16—09-24 godkänns. Avstängningen förlängs
till drogfrihet kan påvisas dock längst t o m den 31 oktober 2009.
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§ 118

Förslag till förändring av skolorganisationen inom
grundskolan
Dnr 2009.283 600

Beslut
Förslag till förändring av skolorganisationen inom grundskolan
daterat 2009-08-25 och reviderat 2009-09-10 antas med
följande ändringar:
Ballingslövs, Farstorps och Hästveda skolor utgår ur förslaget.
Förslaget avseende Vankiva skola ändras så till vida att elever från
och med årskurs 6 eventuellt kan placeras på annan skola.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att:
Sörby skola integreras i skolorna i Vinslöv.
Matteröds skola integreras i Tyringe skola.
Vankiva skola integreras i Mala skola. Placeringen för årskurs 6
kommer att utredas vidare.
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt den 27 april 2009 att göra en
nedrevidering av nämndernas nettobudgetramar för åren 2009-2011
på grund av de kraftigt försämrade skatteunderlagsprognoserna.
Totalt innebär reduceringen för barn- och utbildningsnämndens del
43 350 000 kronor.
Till följd av detta har förvaltningen initierat följande två parallella
utredningar avseende organisation och lokalbestånd:
-

Framtida möjliga förändringar avseende de minsta skolenheterna
i kommunen.
Utredningen är klar och redovisas i skrivelse 2009-09-10. Två
alternativa förslag presenteras.

-

Justerare

Framtida upptagningsområden i Hässleholms centralort.
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Förslag på en större lokalsamordning inom Hässleholms tätort
kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden under
hösten 2009. Samordningen är inte genomförbar förrän 2013 och
påverkar därför inte nuvarande kostnadsreduceringar.
Avstämning mellan utredningarna är gjord för att synkronisera
arbetet.
Konsekvenser samt arbetsmiljömässiga effekter av föreslagna
neddragningar av 2010 års budget redovisas i skrivelse 2009-09-10.
Riskanalys har gjorts i samverkan med de fackliga organisationerna
2009-09-08.
Handlingar i ärendet
Förslag till förändring av skolenhetsorganisationen daterad
2009-08-25 och reviderad 2009-09-10.
Redovisning av konsekvenser samt arbetsmiljömässiga
effekter av föreslagna neddragningar av 2010 års budget daterad
2009-08-26 och reviderad 2009-09-10.
Riskanalys daterad 2009-09-08.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om
avveckling/integrering av grundskoleenheter enligt alternativ 1 eller
alternativ 2 i skrivelse 2009-09-10 från och med den 1 juli 2010.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) föreslår att det i förslaget beträffande Vankiva
skola görs följande komplettering:
elever från och med årskurs 6 kan eventuellt placeras på annan
skola.
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§ 119

Kostnadsminskningar inför budget 2010 till följd av
kommunfullmäktiges beslutade reducering av ramen
Dnr 2009.277 041

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut innebär att en reducering av
kostnaderna för 2010 måste göras med 43 350 000 kronor.
Nämnden har beslutat att göra kostnadsminskningar, vilka redovisas
i särskild skrivelse, motsvarande 33 165 000 kronor och som i stort
fördelar sig enligt följande:
- Gymnasieskolan
- Grundskolan
- Förskola och fritidshem
- Grundsärskola
- Musik & Kulturskola
- Verksamhetsövergripande
TOTALT

5
15
8
1

082
159
380
045
465
2 858
33 165

900
400
900
100
800
400
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Nämnden anser sig inte klara hela den av kommunfullmäktige
beslutade kostnadsminskningen och anhåller med anledning härav
att kommunfullmäktige minskar besparingskravet med 10 185 000
kronor.
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Som en direkt följd av kraftigt försämrade
skatteunderlagsprognoser för kommunen fattade
kommunfullmäktige, den 27 april 2009, beslut om nedrevidering av
nämndernas nettoramar 2009 - 2011. Neddragningen beräknas på
den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november 2008, en
budget som redan var reducerad med 0,5 respektive 1,25 %. För
barn- och utbildningsnämnden innebär beslutet att 2009 års
budgetram reduceras med 1 % (9 184 tkr) och att 2010 års
budgetram reduceras med 3 % (27 552 tkr). Utöver det har ramarna
minskats med 3 715 tkr för dubbelkompenserade hyreskostnader i
ramen 2008.
Totalt innebär reduceringarna tillsammans med beslutade
organisationsförändringar (bl.a. ny ledningsorganisation för
grundskola och barnomsorg) att nämndens kostnader inför 2010
måste reduceras med 43 350 tkr.
Justerare
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Konsekvenser samt arbetsmiljömässiga effekter av föreslagna
neddragningar av 2010 års budget redovisas i skrivelse 2009-09-10.
Riskanalys har gjorts i samverkan med de fackliga organisationerna
2009-09-08.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2009-08-12 till kostnadsreduceringar.
Redovisning av konsekvenser samt arbetsmiljömässiga
effekter av föreslagna neddragningar av 2010 års budget daterad
2009-08-26 och reviderad 2009-09-10.
Riskanalys daterad 2009-09-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet diskuterade ärendet 2009-08-13.
Arbetsutskottet 2009-09-10, § 115 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
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§ 120

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Dnr 2009.331 041

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen att 17,2 tkr tillförs barn- och
utbildningsnämndens budget 2009 som kompensation för ökade
städkostnader.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har på grund av om- och
tillbyggnader samt verksamhetsförändringar under 2008 och delar
av 2009 påförts ökade städkostnader motsvarande netto 17,2 tkr.
Handlingar i ärendet
Redovisning av kostnaderna i bilaga 6 – kompletteringsbudget 2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-09-10, § 116 där man föreslog att anhållan
inges till kommunstyrelsen att 17,2 tkr tillförs barn- och
utbildningsnämndens budget 2009 som kompensation för ökade
städkostnader.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 121

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—08-31
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-09-14 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
För budgetåret 2009 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats en
nettoram på 955 277 000 kronor.
Förvaltningen har 2009-09-14 med riktpunkt den 31 augusti 2009
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett nollresultat.
Fortfarande finns en osäkerhetsfaktor när det gäller följande:
-

resultatet av höstens intagning till gymnasieskolan och
ersättningarna för elevavgifter till/från andra kommuner samt till
friskolor.
oklarheten inom barnomsorgen inför hösten, samt behovet av
integrationsinsatser under hösten.

Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-09-14.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning –
Ansökan om att få inrätta försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i matematik samt
inrättande av specialutformat program
Dnr 2009.325 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Tekniska skolan anhåller om att ansökan inges till skolverket om att
få inrätta försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
matematik från läsåret 2010-2011 med 30 platser.
Spetsutbildningen skall bedrivas i form av ett specialutformat
gymnasieprogram närliggande Naturvetenskapsprogrammet (NV).
Poängplanen innehåller fler breddnings- och fördjupningskurser i
matematik än vad som normalt ingår i Naturvetenskapsprogrammet. Breddnings- och fördjupningskurser erbjuds också i
biologi, fysik och kemi.
Spetsutbildningens mål är att
gymnasieelevernas intresse för matematik stimuleras.
gymnasieelevernas kunskaper i matematik fördjupas och
breddas.
gymnasieelever är väl förberedda inför sina universitetsstudier.
gymnasieelever läser universitetskurser under gymnasietiden.
fler gymnasieelever vill och vågar satsa på fortsatta studier
inom matematik, naturvetenskap och teknik.
Ansökan skall vara skolverket tillhanda senast den 15 september
2009.
Beslutande organet för samverkansavtalet avseende
gymnasieutbildningar i Skåne nordost-gymnasier har
uttalat att man stödjer Hässleholms kommuns ansökan, vilket även
Östra Göinge kommun och gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg
meddelat att man gör.
Lund Universitet och Kristianstads högskola har ställt sig positiv till
att utveckla samarbetsformer med Hässleholms Tekniska skola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden ansökte om att få delta i försöksverksamheten från
2009-2010 vilken skolverket avslog i beslut 2009-01-15.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-09-10, § 118 där man på grund av att
ärendet brådskade beslöt att inge ansökan till skolverket om att få
delta i försöksverksamheten med spetsutbildning i matematik från
läsåret 2010-2011 med 30 platser.
Specialutformat program närliggande Naturvetenskapsprogrammet
(NV) inrättas under förutsättning att ansökan beviljas.
Programmål för utbildningen fastställs enligt redovisat förslag.
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§ 123

Rapport över antal elever med stor frånvaro i
grundskolan läsåret 2008-2009
Dnr 2009.291 620

Beslut
En arbetsgrupp tillsätts med uppgift att utreda och stödja arbetet
med att förhindra och förebygga elevfrånvaro från skolan.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2009-07-02 för antal
elever som har stor frånvaro i grundskolan under läsåret
2008-2009.
Rapporten redovisades vid arbetsutskottets sammanträde
2009-08-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-09-109, § 119 där man föreslog att en
arbetsgrupp tillsätts med uppgift att utreda och stödja arbetet
med att förhindra och förebygga elevfrånvaro från skolan.
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§ 124

Tillsättning av anställning som rektor med placering vid
Ljungdala rektorsområde, ref nr 9/09
Dnr 2009.285 023

Beslut
Anna Sjödin, Bjärnum förordnas på anställningen som rektor
med placering vid Ljungdala rektorsområde under tiden
2010-01-01—07-31.
Anställningen är tidsbegränsad med hänvisning till beslut 1997-12-17
§ 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott att så skall ske vid
internrekrytering av avdelningschefer, rektorer, biträdande rektorer och
motsvarande.
Ärendet
Tjänsten som rektor med placering vid Ljungdala rektorsområde har varit
ledigförklarad.
30 sökande har anmält sitt intresse för tjänsten.
Fyra av de sökande har inbjudits och varit på anställningsintervju.
Samverkan har förevarit med de fackliga organisationerna.
Förvaltningens förslag
Anna Sjödin, Bjärnum förordnas på anställningen som rektor
med placering vid Ljungdala rektorsområde under tiden
2010-01-01—07-31.
Anställningen är tidsbegränsad med hänvisning till beslut 1997-12-17
§ 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott att så skall ske vid
internrekrytering av avdelningschefer, rektorer, biträdande rektorer och
motsvarande.
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§ 125

Anmälan angående kränkande behandling av
grundskoleelev vid Bjärnums skola Dnr 41-S2008:179 –
Yttrande
Dnr 2006.408 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har i beslut 2009-06-11 kritiserat Hässleholms
kommun för att inte ha uppfyllt författningarnas krav avseende
skolans skyldighet att motverka kränkande behandling.
Skolinspektionen har med anledning av beslutet begärt en
redovisning över vilka generella åtgärder som kommunen vidtagit i
utvecklande och förebyggande syfte.
Redovisningen skall vara skolinspektionen tillhanda senast
den 14 september 2009.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2009-08-26 för de åtgärder som
vidtagits.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2009-06-11.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2009-08-26.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-09-10, § 120 där man på grund av att ärendet
brådskade fattade beslut i ärendet och antog förvaltningens förslag
till yttrande som sitt yttrande till skolinspektionen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
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§ 126

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-09-24 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
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Christian Örn, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Christel Ternemo, specialped. samordnare

Justerare
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§ 127

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Centrala kompetensutvecklingsinsatser läsåret 2009-2010.
Dnr 2009.332 610

Justerare

2

Tryggare skolor minskar risken för anlagda bränder. Muntlig
information.

3

Grövre våld i skolan. Muntlig information.

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Öppet brev från Anders Persson till politikerna i Hässleholms
kommun angående eventuella skolnedläggningar.
Dnr 2009.283 600

Justerare

2

Öppet brev från ordförande Alf Månsson, Hästveda
Intresseförening till kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden med vädjan om att högstadiet vid Hästveda
skola bibehålls.
Dnr 2009.283 600

3

Skrivelse 2009-09-13 från ordförande Mats Westerlund, lokala
styrelsen vid Läredaskolan angående lokala styrelsernas fortsatta
roll i den nya organisationen för grundskolan.
Dnr 2009.333 600

4

Skolinspektionens beslut 2009-09-09 att Hässleholms kommun
vidtagit tillräckliga åtgärder till följd av den tidigare riktade
kritiken att man inte levt upp till författningarnas krav avseende
skolans skyldighet att motverka kränkande behandling av
grundskoleelev vid Bjärnums skola.
Dnr 2008.23 606

5

Skolinspektionens beslut 2009-09-14 att avsluta ärende
angående tillgång till skolbarnsomsorg i Hässleholms kommun
efter av barn- och utbildningsnämnden lämnad redovisning.
Dnr 2009.45 710

Utdragsbestyrkande

Sid

18

