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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-11-19

Sid

1 (20)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:35

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf , §§ 141-144, 146-155
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp), §§ 141-149 –kl. 11:15
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Personalföreträdare
Tjänstemän

Martin Karlström (m) tjg för Kenneth Aronsson (m)
Lena Lönn (s), tjg för Willy Ohlsson (s), § 145
Sivert Aronsson (fp) tjg för Hans Tosteberg § 150 - punkt 1 § 154,
-kl 12:00
Jonathan Jönsson (m) tjg för Hans Tosteberg, punkt 2 § 154-§ 155
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s), §§ 141-144, 146-155
Jonathan Jönsson (m), §§ 141-punkt 1 § 154
Martin Karlström (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp), §§ 141-149
Paul Nordström (fv)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)
Johan Gunnarsson (TCO) och Pernilla Bill (SACO) §§ 141-147
Lars Johansson, förvaltningschef, Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Åsa Persson, controller
Inger Frank, biträdande rektor och specialpedagog Susanne Månsson
§ 141, Monica Ohlsson, biträdande utvecklingsledare, § 141
Karin Johnsson, specialpedagogiska skolmyndigheten, § 144
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Andreas Dahlberg
Barn- och utbildningskontoret

Justerade paragrafer

§§ 141 - 155

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Andreas Dahlberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-11-19

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-11-19

Datum då anlaget
sätts upp

2009-11-26

Datum då anslaget
tas ned

2009-12-18

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-11-19

§ 141

Förskolans arbete med pedagogisk dokumentation –
Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Utbildning i pedagogisk dokumentation i förskolan pågår.
Utbildningen är på 5 dagar och ca 300 förskollärare/barnskötare har
nu gått utbildningen. Biträdande rektor Inger Frank och
specialpedagog Susanne Månsson redovisar vad pedagogisk
dokumentation i förskolan innebär.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 142

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—09-30
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-10-11 och reviderad
2009-11-19 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande nettoram för 2009 är
955 345 000 kronor.
Förvaltningen har 2009-11-11 med riktpunkt den 30 oktober 2009
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett överskott
motsvarande 2 925 000 kronor.
Vid sammanträdet enas man om att anhållan skall inges till
kommunfullmäktige, i särskild paragraf, om omdisponering av
2,2 miljoner kronor från drift- till investeringsbudgeten och att viss
justering av uppföljningsrapporten skall ske utifrån detta.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-11-11 och reviderad vid dagens
sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid
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§ 143

Anhållan om omdisponering från drift- till
investeringsbudgeten
Dnr 2009.448 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att inge anhållan till
kommunfullmäktige om att 2,2 miljoner kronor omdisponeras från
barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2009 till
investeringsbudgeten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärende
Den nya skolledningsorganisationen för barnomsorg och grundskola
införs från 1 januari 2010. Förvaltningen har konstaterat brister i ITstrukturen avseende det administrativa nätet. Bristerna måste
omgående åtgärdas då ett stort antal rektorer i den nya
skolledningsorganisationen saknar beslutsstöd genom exempelvis
procapita och GIS.
Oktober månads budgetuppföljning visar ett överskott i driftbudgeten
på ca 3 miljoner kronor. Genom att omdisponera 2,2 miljoner av detta
överskott till investeringsbudgeten ges förutsättningar för att
omgående kunna påbörja arbetet med att åtgärda bristerna.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar att anhållan inges till kommunfullmäktige om
att 2,2 miljoner kronor omdisponeras från barn- och
utbildningsnämndens driftbudget 2009 till investeringsbudgeten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 144

Projektet Morgondagens skola för döva och hörselskadade barn i södra regionen – Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Karin Johnsson, specialpedagogiska skolmyndigheten informerar om
projektet Morgondagens skola för döva och hörselskadade barn i
södra regionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2009-11-19

§ 145

Organisationen för rektorsområden inom respektive
skolområde för barnomsorg och grundskola – Revidering
Dnr 2007.378 001

Beslut
Förskolorna Duvan och Björkliden överförs från rektorsområde
Bullerbyn till Väster F-6.
Farstorps och Ballingslövs rektorsområden slås samman till ett
gemensamt rektorsområde.
På grund av jäv deltog inte Willy Ohlsson (s) i handläggning och beslut
i ärendet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-03-26, § 34
organisationen för rektorsområden inom respektive skolområde för
barnomsorg och grundskola samt antal rektorstjänster fördelade per
skolområde.
I den av nämnden fastställda organisationen för
-

skolområde A (nuvarande rektorsområde 1, 3 och Silviaskolan)
tillhör förskolorna Duvan och Björkliden rektorsområde Bullerbyn.
I skrivelse 2009-10-29 föreslås att Duvans och Björklidens
förskolor överförs till rektorsområde Väster F-6.

-

skolområde C (nuvarande rektorsområde 2 och 7) finns Farstorp
och Ballingslöv som egna rektorsområden med var sin rektor på
50 %. I skrivelse föreslås att Farstorp och Ballingslöv slås samman
till ett rektorsområde med en rektor på 100 %.

Handlingar i ärendet
Två skrivelser.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-11-05, § 130 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2009-11-19

Förvaltningens förslag
Förskolorna Duvan och Björkliden överförs från rektorsområde
Bullerbyn till Väster F-6.
Farstorps och Ballingslövs rektorsområden slås samman till ett
gemensamt rektorsområde.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Nilsson (s), Karin Nilsson
(m), Eva Persson (c) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 146

Administrationen i den nya ledningsorganisationen för
barnomsorg och grundskola samt namn på de nya
skolområdena
Dnr 2007.378 001

Beslut
Skolområdena namnges enligt följande:
Skolområde Syd
Skolområde Väst
Skolområde Öst
Skolområde Nordväst
Skolområde Nordost

(nuvarande rektorsområde
och Silviaskolan)
(nuvarande rektorsområde
(nuvarande rektorsområde
Centrum/Öster)
(nuvarande rektorsområde
T4)
(nuvarande rektorsområde
Hästveda)

1 Sösdala, 3 Väster
4 Tyringe)
6 Vinslöv och 9
5 Bjärnum och 8
2 Läreda och 7

I varje skolområde skall finnas en högskoleutbildad ekonom och
strävan skall vara att det också skall finnas en högskoleutbildad
personalhandläggare.
Inom nämndens ram tilldelas skolområdena resurser motsvarande
totalt 26,7 tjänster med fördelning enligt tabell 2 i utredningen.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på investeringsplan för
utbyggnad av det administrativa nätet till rektorsområdena jämte
nödvändiga lokalförändringar och utrustningsbehov för expeditionerna.
Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra övriga förändringar
enligt utredningens intentioner.
En utvärdering/uppföljning av organisationen skall göras efter 1 år.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2008-11-27, § 175 beslutat att
barnomsorg och grundskola ska organiseras i följande fem (5)
skolområden:
Justerare

Skolområde
Skolområde
Skolområde
Skolområde
Skolområde

A (nuvarande rektorsområde 1, 3 och Silviaskolan
B (nuvarande rektorsområde 9 och 6)
C (nuvarande rektorsområde 2 och 7)
D (nuvarande rektorsområde 8 och 5)
E (nuvarande rektorsområde 4)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2009-11-19
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Skolområdet ska ledas av skolområdeschef.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-03-26, § 34
fastställdes organisationen för rektorsområden inom respektive
skolområde.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2009-10-23 resultatet av utredning
av det administrativa stödet till skolområdeschefer och rektorer med
förslag till åtgärder.
Handlingar i ärendet
Utredning daterad 2009-10-23.
Protokoll från förhandling enligt MBL § 11.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-11-05, § 131 där man föreslog att
Skolområdena namnges enligt följande:
Skolområde Syd
Skolområde Väst
Skolområde Öst
Skolområde Nordväst
Skolområde Nordost

(nuvarande rektorsområde
och Silviaskolan)
(nuvarande rektorsområde
(nuvarande rektorsområde
Centrum/Öster)
(nuvarande rektorsområde
T4)
(nuvarande rektorsområde
Hästveda)

1 Sösdala, 3 Väster
4 Tyringe)
6 Vinslöv och 9
5 Bjärnum och 8
2 Läreda och 7

I varje skolområde skall finnas en högskoleutbildad ekonom och
strävan skall vara att det också skall finnas en högskoleutbildad
personalhandläggare.
Inom nämndens ram tilldelas skolområdena resurser motsvarande
totalt 26,7 tjänster med fördelning enligt tabell 2 i utredningen.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på investeringsplan för
utbyggnad av det administrativa nätet till rektorsområdena jämte
nödvändiga lokalförändringar och utrustningsbehov för expeditionerna.
Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra övriga förändringar
enligt utredningens intentioner.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsgång
Yrkanden
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
En utvärdering/uppföljning av organisationen skall göras efter 1 år.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Joachim Fors (s), Nils
Bergkvist (fv) och Eva Persson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag med tillägg av Lena Nilssons yrkande om att utvärdering/
uppföljning av organisationen skall göras efter 1 år.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 147

Delegationsplan - Anpassning till den nya
ledningsorganisationen inom barnomsorg och grundskola
samt övrig komplettering och revidering
Dnr 2009.432 002

Beslut
Föreslagna ändringar i nuvarande delegationsplan fastställs att gälla
från 2010-01-01.
Ärendet
Nuvarande delegationsplan har med utgångspunkt från bl.a.
ändrad ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola etc.
kompletterats och reviderats.
Handlingar i ärendet
Reviderad och kompletterad delegationsplan.
Förvaltningens förslag
Föreslagna ändringar i nuvarande delegationsplan fastställs att gälla
från 2010-01-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-11-05, § 132 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 148

Överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden avseende ersättning för
flyktingbarnomsorg
Dnr 2009.433 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen överenskommelse
(redovisad i skrivelse 2009-10-28) mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden avseende ersättning för
flyktingbarnomsorg.
Ärendet
Socialförvaltningen har gemensamt med barn- och
utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på överenskommelse
mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avseende
det bidrag barn- och utbildningsnämnden skall erhålla för barnomsorg
för nya inflyttade barn med flyktingstatus från 2008-12-06. Förslaget
redovisas i skrivelse 2009-10-28.
Tidigare avtal löpte ut den 5 december 2008.
Handlingar i ärendet
Skrivelse 2009-10-28.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-11-05, § 134 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden antar föreslagen överenskommelse
(redovisad i skrivelse 2009-10-28) mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden avseende ersättning för
flyktingbarnomsorg.
Beslutgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 149

Avskaffande av särskilda måltidskuponger för vuxna
elever från 2010-01-01
Dnr 2009.434 600

Beslut
Måltidskuponger à 25 kronor för vuxna elever avskaffas från
2010-01-01.
Ärendet
När den kommunala vuxenutbildningen organisatoriskt tillhörde
barn- och utbildningsnämnden infördes en möjlighet för de vuxna
eleverna att äta i skolmåltidsrestaurangerna för 25 kronor per måltid.
Kommunala vuxenutbildningen överfördes i samband med
omorganisation till förvaltningen arbetsmarknad och kompetens
som lyder under kommunstyrelsen.
Antalet elever som var målgrupp för att få äta för 25 kronor har,
förutom att de inte tillhör vår förvaltning, minskat dramatiskt. Vid en
undersökning har framkommit att det idag är elever från
företrädesvis högskolor som antingen har praktik eller kurser förlagda
till våra skolor som köper måltidskuponger för 25 kronor.
Lärarpraktikanter som under sin praktik går in i handledares ställe vid
pedagogiska luncher betalar avgift för pedagogisk lunch.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2009-10-28.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-11-05, § 135 där man föreslog att
måltidskuponger à 25 kronor för vuxna elever avskaffas från
2010-01-01.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Eva Persson (c), Kristina Lind
(kd), Karin Nilsson (m) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 150

Val av kontaktperson vid nuvarande område 6, Vinslöv
efter Christofer Olofsson, resterande del av
mandatperioden 2007-2010
Dnr 2009.453 600

Beslut
Martin Karlström (m) utses som kontaktperson vid nuvarande
område 6, Vinslöv efter Christofer Olofsson (m), resterande tid av
mandatperioden 2007-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2009-11-19
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§ 151

Juridik för barn- och elevhälsan samt förslag till ny
skollag – Kursinbjudan
Beslut
Arbetsutskottets ledamöter medges att delta i kursen och vid
förhinder respektive ledamots ersättare.
Ärendet
Kursinbjudan
Program:

Juridik för barn- och elevhälsan samt förslag till
ny skollag

Tid:

måndagen den 1 februari 2010, kl. 08:30-16:00

Plats:

Hässleholm, lokal meddelas senare

Beslutsgång
Kristina Lind (kd) yrkar på att arbetsutskottets ledamöter ska delta i
kursen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid
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§ 152

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-11-19 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Christel Ternemo, specialped. samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
79-97
176-188
167-185
198-207
150-155
100-119
154-163
159-163
30-31
9
102-114
96-105
41-47
9-37
8-9
50-55

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 153

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionens beslut 2009-09-14 att, efter av kommunen
gjord redovisning, avsluta uppföljningen avseende tillgång till
skolbarnsomsorg i Hässleholms kommun.
Dnr 2009.45 710

Justerare

2

Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 108 att anta
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande som
svar på motion om nolltolerans mot gatuvåld innebärande att
yrkandet om nolltolerans bifalles.
Dnr 2008.252 001

3

Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 110 om överflyttning
av tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag m.m.
Dnr 2009.400 001

4

Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-26, § 128. Martin Karlström,
Bjärnum utsågs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Christofer Olofsson som avsagt sig uppdraget.

5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-10-14, § 260 att
hänskjuta barn- och utbildningsnämnden anhållan om lägre
besparingskrav inför 2010 till budgetberedningen 2010.
Dnr 2009.277 041

6

Skolverkets beslut 2009-11-02 att avslå barn- och
utbildningsnämndens ansökan om att få delta i
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning i matematik vid Hässleholms Tekniska Skola.
Beslutet har fattats efter samråd med Högskoleverket.
Dnr 2009.325 612

7

Skolinspektionens meddelande 2009-11-03 om att ca 40
grundskolor i landet granskas under hösten 2009 avseende
elevdeltagande i moderna språk samt undervisningens
ändamålsenlighet. I Hässleholms kommun kommer besök att
göras på Furutorpskolan den 2-3 december.
Dnr 2009.424 610
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8

Skolinspektionens beslut 2009-10-05 att inte vidta någon åtgärd i
ärende angående anmälan av placering vid Läreda fritidshem.
Dnr 2009.213 716

9

Skolinspektionens meddelande 2009-10-29 om att granskning av
kvaliteten i svenskämnet på gymnasieskolans yrkesförberedande
program genomförs under hösten 2009. I Hässleholms kommun
genomförs granskningen på Jacobsskolan och
omvårdnadsprogrammet i vecka 50.
Dnr 2009.420 610

10 Kommunstyrelsens beslut 2009-10-28, § 208 avseende barn- och
utbildningsnämndens anhållan om omdisponering av medel
avsatta för lärarlyftet till förskolelyftet i 2009 års budget:
-

Hässleholms kommun ska delta i regeringens
kompetensutvecklingssatsning ”förskolelyftet”.
- De outnyttjade medel som är avsatta för ”lärarlyftet” i 2009
års budget omdisponeras till ”förskolelyftet”.
- Kostnaderna för 2010-2011 behandlas i budgetberedningen för
2010.
Dnr 2009.198 041
11 Intern kontroll – gemensamt kontrollmoment 2010.
Kommunstyrelsens beslut 2009-10-28, § 214:
Något gemensamt kontrollmoment för samtliga nämnder 2010 tas
inte fram. I stället ska regler för intern kontroll i Hässleholms
kommun ses över med tanke på hur gemensamma
kontrollmoment ska hanteras i framtiden.
Ekonomistaben får i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder
se över reglerna. Eventuellt nya regler ska beslutas av
kommunfullmäktige senast under 2010.
Dnr 2009.436 600
12 Skrivelse daterad den 10 november 2009 från Anne-Sophie From
med anledning av besparingar på musik & kulturskolan.
Ordföranden svarsskrivelse den 18 november 2009.
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§ 154

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Redovisning av barnomsorgsbeläggningen på förskolorna
Fyrklövern, Skogsbrynet och Ekbacka under tiden 20-24 april och
12-16 oktober 2009.

Justerare

2

Uppföljning av personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.

3

Personals på förskolorna skrivelser till följd av beslutet om
förtätning inom förskolan.
Dnr 2009.277 041
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§ 155

Begäran om ersättning för dotterns förkomna jacka
på Läredaskolan
Dnr 2009.430 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att
besvara skrivelsen.

Ärendet
Håkan Nilsson, Hässleholm anhåller i skrivelse om ersättning för
dotterns förkomna jacka. Jackan försvann måndagen den 2
november 2009 i samband med skollunchen. Jackan var upphängd
på anvisad plats.

Justerare
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