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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-05-28

Sid

1(26)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30-12:00, 13:00-15:15
Sammanträdet ajournerat kl 08:40-09:30

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lars-Göran Wiberg (c), ordförande
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande, § 65 t.o.m. punkt 3 § 83,
kl. 08:30-12:00
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s), delvis punkt 4 § 83 - § 84, kl. 13:20-15:15
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Sven Davidsson (c) tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Lena N Andersson (s) tjänstgörande för Lena Axelsson (s) § 65
t.o.m. punkt 4 § 83
Eva-Marie Lidén (kd) tjänstgörande för Kristina Lind (kd)
punkt 4 § 83 t.o.m. § 84
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd) § 65 - t.o.m. punkt 3 § 83
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s), punkt 5 § 83 - § 84
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 65-73
Claes Ruderstam (SACO), §§ 65-73

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret, tisdagen den 3 juni 2008, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 65-84

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lars-Göran Wiberg

Justerare

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-05-28

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-05-28

Datum då anlaget
sätts upp

2008-06-03

Datum då anslaget
tas ned

2008-06-25

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 65

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
- Profilering av kommunens förskolor och grundskolor
Sammanträdet ajournerat klockan 08:40-09:30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 66

Inrättande av inriktning transport på fordonsprogrammet
Dnr 2008.199 612

Beslut
Inriktningen transport på fordonsprogrammet inrättas fr. o. m läsåret
2008/2009 med 4 platser per årskurs, totalt 8 platser.
Gymnasiechefen får i uppdrag att teckna avtal med Transportledet i
Hässleholm.
Ärendet
Sedan ett antal år tillbaka har avtal funnits med Lernia om
transportutbildning. Utbildningen upphörde när Lernia avvecklade sin
verksamhet i Hässleholm.
Jacobsskolan önskar nu genom samverkansavtal med Transportledet
i Hässleholm inrätta inriktningen transport på fordonsprogrammet
fr. o. m årskurs 2 läsåret 2008/2009 med 4 platser per årskurs, totalt
8 platser.
Handlingar i ärendet
Rektor Uno Nilssons skrivelse 2008-05-05.
Förvaltningens förslag
Inriktningen transport på fordonsprogrammet inrättas fr. o. m läsåret
2008/2009 med 4 platser per årskurs, totalt 8 platser.
Gymnasiechefen får i uppdrag att teckna avtal med Transportledet i
Hässleholm.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 67

Profilering av kommunens förskolor och grundskolor
Dnr 2008.247 600

Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens centrala kontor får i uppdrag att
tillsammans med rektorsområdena utreda och lämna förslag till
profilering av förskolor och grundskolor. Profilering kan bl.a. innebära
att enheten ”präglas” av en särskild pedagogik, kulturaktiviteter,
idrott, betoning av ämne eller ämnesgrupp eller viss övergripande
inriktning som miljö, hälsa m.m.
Ärendet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens centrala
kontor får i uppdrag att tillsammans med rektorsområdena utreda och
lämna förslag till profilering av förskolor och grundskolor. Profilering kan
bl.a. innebära att enheten ”präglas” av en särskild pedagogik,
kulturaktiviteter, idrott, betoning av ämne eller ämnesgrupp eller viss
övergripande inriktning som miljö, hälsa m.m.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till
ordförandens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-05-28

§ 68

Nyckeltal avseende personaltäthet och andel med
pedagogisk högskoleutbildning vid de kommunala
förskolorna – Information
Dnr 2008.107 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen har på önskemål från barn- och utbildningsnämnden
kompletterat redovisningen 2008-02-28, § 25, nyckeltal år 2007 i
jämförelse med åren 2006 och 2005, med personaltätheten
och andel med pedagogisk högskoleutbildning vid varje kommunal
förskola. Nyckeltalen är baserade på mars månad 2008.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2008-05-06 av nyckeltal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 69

Lokalbehovsplanering för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter – Komplettering och prioritering
Dnr 2008.220 289

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som nämndens komplettering
och prioritering av lokalbehovsplaneringen anta den av förvaltningen
2008-05-05 reviderade.
Ärendet
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet har översänt
kommunens lokalbehovsplanering för barn- och utbildningsnämndens verksamheter för eventuella kompletteringar.
Kompletteringarna och prioriteringsordningen skall fastställas av
nämnden och vara lokalförsörjningsenheten tillhanda senast torsdagen
den 22 maj 2008.
Förvaltningen har 2008-05-05 reviderat sidan med
lokalbehovsplanering för förskolorna.
Handlingar i ärendet
Lokalbehovsplanering daterad 2008-04-16 och reviderad 2008-05-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 65 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden fastställer den av förvaltningen gjorda
kompletteringen och prioriteringen avseende lokalbehovsplaneringen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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§ 70

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—04-30
Dnr 2008.127 042

Arbetsutskottets beslutsförslag
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen
2008-05-14 och reviderad 2008-05-27 framtagna uppföljningsrapporten
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 30 april 2008 upprättat en
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett underskott på
579 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-05-14 och reviderad 2008-05-27.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 66 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen framtagna
uppföljningsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 71

Barnomsorgsbehovet i Tyringe och inom Hässleholms
tätort
Dnr 2008.221 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att akutförskolan Ringgården
skall vara i bruk t.o.m. vårterminen 2009 och att ytterligare en
avdelning öppnas i Tyringe under hösten 2008 till och med våren 2009.
Detta för att klara efterfrågan på barnomsorgsplatser samt uppfylla
kraven i skollagen 2 a kap.
Ärendet
De senaste åren har antal födda barn i kommunen ökat liksom
inflyttning/invandring. Detta har medfört en större efterfrågan
på barnomsorgsplatser.
I augusti då sexåringarna övergått till förskoleklass har det
tidigare under åren frigjorts platser som gjort att efterfrågan under
hösten har kunnat tillgodoses. Under våren frigörs däremot inte några
platser, varför det i vissa områden har blivit brist på platser och
akutförskolor har fått öppnats.
Under våren 2008 har tre akutförskolor varit öppna, nyöppnade
akutförskolan Sitting Bull (Beslut i BUN 2008-01-24, § 15) och
akutförskolan Ringgården, båda i Hässleholms tätort, samt en i Vinslöv.
Tillräckligt med barnomsorgsplatser kommer inte att finnas i Hässleholms
tätort och Tyringe hösten 2008 och våren 2009.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2008-05-07 av barnomsorgsbehovet i Hässleholms tätort.
Redovisning 2008-05-07 av barnomsorgsbehovet i Tyringe.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 67 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att akutförskolan Ringgården
skall vara i bruk t.o.m. vårterminen 2009 och att ytterliggare en
avdelning öppnas i Tyringe under hösten 2008 till och med våren 2009.
Detta för att klara efterfrågan på barnomsorgsplatser samt uppfylla
kraven i skollagen 2 a kap.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 72

Inrättande av lokal kurs i Pedagogiskt ledarskap,
fördjupning inom ämnet Lärande och pedagogiskt
ledarskap – Gymnasieskolan
Dnr 2008.209 612

Beslut
Lokal kurs i Pedagogiskt ledarskap, fördjupning i ämnet Lärande
och pedagogiskt ledarskap inrättas från och med läsåret 2008-2009
inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne: Lärande och pedagogiskt ledarskap
Lokal kurs: Pedagogiskt ledarskap, fördjupning, 100 poäng
Kod: LPL1501
Mål för kursen
Kursen skall ge fördjupad kunskap om kommunikation och om
pedagogiskt ledarskap. I kursen utvecklas förmågan att använda
redskap för att stödja individers och gruppers deltagande och lärande
i aktiviteter.
Kursen skall även utveckla en fördjupad kompetens för pedagogiskt
ledarskap inom någon specifik aktivitet eller verksamhet vald utifrån
lokala förhållanden.
Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs.
Eleven skall
- ha förmåga att söka, bearbeta och använda information från olika
källor
- ha kunskap om människors kommunikation och om verksamheters
organisation utifrån olika teorier
- ha kunskap om människors olika sätt att kommunicera utifrån genus
och social och kulturell bakgrund
- ha kunskap om grupper och det sociala sammanhangets betydelse för
lärande och förmåga att sätta det i samband med ledarskap

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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ha kunskap om ledarskap utifrån olika teorier och om ledarskapets
betydelse för människors lärande och växande
har kompetens att kommunicera, samarbeta och samverka med andra
i olika sammanhang
ha kompetens att möta och pedagogiskt leda människor i olika
sammanhang
ha kompetens att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter
ha kompetens att stödja och stimulera andras lärande och deltagande
i olika situationer och aktiviteter

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2008-05-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 71 där man föreslog att lokal kurs i
Pedagogiskt ledarskap, fördjupning i ämnet Lärande och pedagogiskt
ledarskap inrättas från och med läsåret 2008-2009 inom gymnasieskolans
samtliga program i enlighet med redovisat kursdokument.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 73

Inrättande av förberedelseklasser för invandrar-/
flyktingbarn från hösten 2008
Dnr 2008.236 616

Beslut
Förberedelseklasser för F-9 inrättas med start hösten 2008.
Inrättandet av förberedelseklasser görs för att de barn och elever
som kommer till kommunen som asylsökande, nyanlända flyktingar
o.s.v. skall få den barnomsorg och utbildning som lagen ger dem rätt
till.
Kommunstyrelsen meddelas om vilka åtgärder som vidtagits samt att
det kommer att få konsekvenser i 2009 års budget. Fullt utbyggt
beräknas kostnaden 2008 till 890 000 kronor exklusive kostnader för
skolskjutsar.
Ärendet
Under våren 2007 ökade inströmningen av nyanlända invandrarfamiljer till kommunen. Denna ökning höll i sig under hela 2007
och har fortsatt under 2008.
Under 2007 kom även många män som flyktingar till kommunen. I
huvudsak rör det sig om yngre män som har sina familjer kvar i
hemlandet. Deras familjer beräknas anlända till kommunen under 2008
vilket gör att ytterligare ca 50 barn/unga beräknas komma.
För barn och elever som kommer till kommunen som asylsökande,
nyanländ flykting eller arbetskraftinvandring inom EU får enligt lag
ingen skillnad göras och det är kommunen som ansvarar för att
dessa får barnomsorg och utbildning på samma villkor som alla
andra.
För att på ett bättre sätt kunna tillgodose de speciella behov som
invandrar-/flyktingbarn har behövs det förberedelseklasser där
eleverna ges möjlighet att under en tid få introduktion i svenska,
svensk kultur och skolans övriga ämnen.
För att undvika ökad koncentration av invandrargrupper till enbart
vissa skolor bör förberedelseklasserna förläggas till två skolor som idag
helt eller delvis saknar denna grupp av elever.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28

13

Handlingar i ärendet
Redovisning av ärendet i skrivelse 2008-05-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Förberedelseklasser för F-9 inrättas med start hösten 2008.
Beslutsgång
Yrkanden
Ordföranden föreslår att följande tillägg görs av förvaltningens
förslag:
Kommunstyrelsen meddelas om vilka åtgärder som vidtagits samt att
det kommer att få konsekvenser i 2009 års budget. Fullt utbyggt
beräknas kostnaden 2008 till 890 000 kronor exklusive kostnader för
skolskjutsar.
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag med av
ordföranden föreslaget tillägg.
Willy Ohlsson (s) föreslår följande förtydligande av beslutet:
Inrättandet av förberedelseklasser görs för att de barn och elever
som kommer till kommunen som asylsökande, nyanlända flyktingar
o.s.v. skall få den barnomsorg och utbildning som lagen ger dem rätt
till.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 74

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder
(SOU 2007:87) – Yttrande
Dnr 2008.118 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Kommunstyrelsen har med anledning av att Hässleholms kommun
är remissinstans för utredning och yttrande översänt
utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Ökad likvärdighet för
elever med funktionshinder” utredningen om statliga specialskolor
(U 2006:11).
Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den
6 juni 2008.
Handlingar i ärendet
Utbildningsdepartementets remiss.
Förslag till yttrande daterat 2008-05-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, 61 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att anta förslaget yttrande 2008-05-07 som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Johan Berglund (m) yrkar bifall
till förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Anmälan till skolverket av skolledningen vid område 2,
Läreda – Yttrande Dnr 51-2008:800
Dnr 2008.180 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Skolverket har den 5 mars 2008 tagit emot en anmälan gällande
skolledningen vid område 2 samt den 16 april en komplettering av
denna anmälan. I anmälan uppges bl.a. att den avser kränkande
särbehandling av elever, underlåtenhet att ta till sig kritik från
skolverket som framförd i inspektionsrapport avseende
konsekvensutredningar, underlåtenhet att kommunicera med föräldrar
till berörda elever, underlåtenhet att beakta de demokratiska spelreglerna
som finns i samhället och underlåtenhet att beakta arbetsmiljölagen.
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts att kortfattat yttra sig över
uppgifterna i skrivelsen samt redovisa vilka åtgärder som eventuellt har
vidtagits eller kommer att vidtas.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolverket tillhanda den
19 maj 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelser 2008-04-17 och 2008-04 21.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2008-05-14.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 62 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att anta förvaltningens förslag till yttrande daterat
2008-05-14 som sitt eget yttrande till skolverket.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 76

Anmälan mot Hässleholms kommun om etnisk
diskriminering – DO:s skrivelse Dnr 1165-2006

Dnr 2006.402 606

Beslut
Ärendet återremitteras i avvaktan på DO:s utkast till stämningsansökan.
Ärendet
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har utrett en
förälders anmälan mot kommunen och skolan.
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) framför i skrivelse
2008-04-16, efter utredning av en förälders anmälan mot kommunen
och skolan, att man anser att kommunen och skolan har brutit mot 6 §
och 8 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever. DO inträder därför som part i
ärendet och är beredd att föra en skadeståndstalan i domstol för de två
barnen.
Om kommunen önskar en lösning av tvisten utanför domstol skall
kontakt tas med DO senast den 15 maj 2008. Vid telefonsamtal med
DO gavs dispens till den 30 maj 2008.
Efter ytterligare kontakter mellan DO och förvaltningen har dispens
givits till den 27 juni 2008.
Handlingar I ärendet
DO:s skrivelse 2008-04-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 63 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 77

Ungdomens hus/fritidsgård i Hässleholms stad –
Yttrande
Dnr 2008.153 827

Beslut
Yttrande avges till kommunstyrelsen enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att
-

Ungdomens hus placeras centralt i Hässleholms stad gärna där det
finns möjlighet till idrott i närheten.

-

Aktiviteterna i ungdomens hus skall vara väl organiserade och
tilltalande för en stor grupp ungdomar.

-

Möjligheterna till en tillfällig lösning av placering undersöks i avvaktan
på en permanent.

Ärendet
Fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att i samråd
med kultur-, social- och barn- och utbildningsnämnden utreda
möjligheterna till en i Hässleholms stad centralt placerad fritidsgårdungdomens hus.
Fritidsförvaltningen har i samråd med övriga förvaltningar utrett
ärendet varefter fritidsnämnden översänt utredningen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har 2008-04-08 översänt utredningen för
barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under arbetets gång inte
förespråkat något av alternativen i utredningen utan bistått med
erfarenheter då målgruppen oftast även finns i skolan.
Fältgruppen inom socialförvaltningen och kulturföreningen Markan
har under arbetets gång lämnat yttrande för olika alternativa
lösningar vilket varit av stor vikt för det nu liggande förslaget.
Erfarenheter från tidigare verksamheter såsom exempelvis öppet
fritidshem har visat på att det finns faktorer som måste beaktas vid
ett skapande av ett ungdomens hus/fritidsgård. Aktuell forskning
inom området bör därför beaktas liksom hur aktiviteterna för
ungdomarna utformas.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 69 där man föreslog att följande
yttrande skulle avges till kommunstyrelsen:
Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att

Justerare

-

Ungdomens hus placeras centralt i Hässleholms stad gärna där det
finns möjlighet till idrott i närheten.

-

Aktiviteterna i ungdomens hus skall vara väl organiserade och
tilltalande för en stor grupp ungdomar.

-

Möjligheterna till en tillfällig lösning av placering undersöks i avvaktan
på en permanent.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 78

Rapport från inspektion på Tyringe montessoriförenings
förskola Solen
Dnr 2008.211 718

Beslut
Rapporten från utförd inspektion med vidtagna åtgärder godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde den 19 december 2006
inspektion på Tyringe montessoriförenings förskola Solen. Vid
detta tillfälle presenterades en mycket kortfattad verksamhetsplan
samt kompletterande material om montessoripedagogiken. Dock
saknades både krisplan, likabehandlingsplan, utrymningsplan och
dokumenterade rutiner. Föreningen gavs vid detta tillfälle anstånd
att under 2007 ta fram planerna, detta för att samtliga i föreningen
skulle kunna bli delaktiga i processen.
Under april 2008 har följande dokument inkommit:
-

Kvalitetsredovisning för 2007
Verksamhetsplan för 2007
Likabehandlingsplan
Handlingsplan vid krissituationer

Planerna håller god kvalitet.
I rapporten, daterad 2008-04-18, över utförd inspektion 2006-12-19
och kompletterande uppgifter i april 2008 redovisas vilka områden
som kan förbättras.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2008-04-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-05-15, § 68 där man föreslog att rapporten från
utförd inspektion med vidtagna åtgärder godkänns.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 79

Kommunrevisionens uppföljning av granskningen av
betygssättningen vid övergången från grundskola till
gymnasieskola - Yttrande
Dnr 2008.155 007 (2006.79 007)

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande:
Revisionens uppföljningsrapport är i grunden positiv och redovisar de
förbättringsåtgärder som vidtagits sedan föregående granskning. Dessa
har, som påpekas, exempelvis bidragit till ökad överensstämmelse mellan
elevers resultat på nationella prov och deras slutbetyg. Arbetet med ökad
likvärdighet har hög prioritet nationellt och kommer även fortsättningsvis
att vara ett av barn- och utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden. De utvecklingsåtgärder som angetts i revisionsrapporten
kommer att uppmärksammas i det fortsatta arbetet.
Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3 genomförde en granskning av
betygssättningen vid övergången från grundskola till gymnasieskola. Resultatet redovisades i granskningsrapport daterad
2006-02-07 och behandlades av barn- och utbildningsnämnden
2006-03-23, § 36.
Kommunens revisorer, grupp 3 har nu gjort en uppföljning av
granskningen, vilken redovisas i rapport daterad 2008-04-05 där man
konstaterar att barn- och utbildningsnämnden har tagit till sig de
synpunkter som lämnades vid granskningen och arbetar för en
kvalitetshöjning och likvärdighet i betygssättningen.
Kommunstyrelsen har 2008-04-10 översänt kommunrevisionens
uppföljningsrapport för barn- och utbildningsnämndens utredning och
yttrande.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-04-05 av granskningen av
betygssättningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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Revisionens uppföljningsrapport är i grunden positiv och redovisar de
förbättringsåtgärder som vidtagits sedan föregående granskning. Dessa
har, som påpekas, exempelvis bidragit till ökad överensstämmelse mellan
elevers resultat på nationella prov och deras slutbetyg. Arbetet med ökad
likvärdighet har hög prioritet nationellt och kommer även fortsättningsvis
att vara ett av barn- och utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden. De utvecklingsåtgärder som angetts i revisionsrapporten
kommer att uppmärksammas i det fortsatta arbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 80

Fullmakt vid eventuell överprövning av upphandling av
gemensamt IT-system/databas för intagning till
gymnasieskolans årskurs 1 i Skåne
Dnr 2007.333 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger Yvonne Åberg vid Kommunförbundet
Skåne fullmakt att vid en eventuell överprövning av upphandlingen
föra barn- och utbildningsnämndens talan i länsrätt och kammarrätt.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig (2007-08-09, § 106)
positiv till en gemensam Skåneupphandling med Kommunförbundet
Skåne som koordinator för ett gemensamt intagningssystem för
kommunerna i Skåne.
Respektive kommuner skall fatta egna tilldelningsbeslut.
Beslutet avseende Hässleholms kommun att anta anbud lämnat av
IST Sverige AB har fattats av förvaltningschefen på delegation.
Kommunförbundet Skåne föreslår i skrivelse att fullmakt ges åt
Yvonne Åberg vid kommunförbundet Skåne att vid en eventuell
överprövning av upphandlingen föra barn- och utbildningsnämndens
talan vid länsrätt och kammarrätt.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger Yvonne Åberg vid Kommunförbundet
Skåne fullmakt att vid en eventuell överprövning av upphandlingen
föra barn- och utbildningsnämndens talan i länsrätt och kammarrätt.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 81

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-05-28 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare
Arbetsutskottets protokoll 2008-04-10
Arbetsutskottet protokoll 2008-05-15

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
10-15
33-43
74-91
75-92
81-118
29-35
85-99
68-85
36-45
31-62
16-17
9-11
38-55
21-22
1-22
7-11
18-23
52-60
61-73

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 82

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärende
1

Arbetslag 9:es på Furutorpsskolan skrivelse 2008-04-18 ang.
koncentrationslägerresa till Sachsenhausen.
Dnr 2008.182 600

2

Kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31, § 26 avseende motion
om buteljerat vatten. Beslut
Förvaltningarna rekommenderas att vid evenemang använda
kranvatten.
Dnr 2008.212 101

3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2008-04-30, § 126
avseende anhållan om medel för utökat lokalbehov för
ungdomscentrum. Beslut
Utökning av lokalerna till ungdomscentrum för en kostnad om
66 250 kr skall ske.
Kostnaden om 66 250 kr tas ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
Från 2009 och framåt får utökningen av lokalerna på
ungdomscentrum inarbetas i internhyressystemet.
Dnr 2008.90 291

4

Kommunfullmäktiges beslut 2008-04-28, § 50 att revidera/komplettera
barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande:
Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden:
Avgifter vid Musik & Kulturskolan (ändrat från musikskolan)
Avgifter för ersättning för inte återlämnat läromedel/
skolbiblioteksmaterial i gymnasieskolan (Nytt)
Ändrat vad avser uppgifter som kvarstår hos barn- och utbildningsnämnden efter att vuxenutbildningen lagts under kommunstyrelsen.
Dnr 2008.83 002

5

Justerare

Kommunfullmäktiges beslut 2008-04-28, § 60 avseende motion om
barnomsorg på obekväm arbetstid. Beslut
Barn- och utbildningsnämndens utredning läggs som underlag
för fortsatt planering.
Dnr 2002.316 101
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 83

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Överenskommelse om introduktion av nyanlända flyktingar/
invandrare i Hässleholms kommun.

Justerare

2

Skrivelse till kommunstyrelsen med anhållan om investeringsmedel
för Söderparkskolan.
Dnr 2008.200 041

3

Förslag till ny lednings- och administrationsorganisationen för
barnomsorg och grundskola.
Dnr 2007.378 001

4

Konsekvenser av Kunskapsskolans ansökan om att fr.o.m. läsåret
2009-2010 starta grundskola för årskurserna 6-9 i Hässleholms
kommun. Ansökan avser 400 elever och skall vara fullt utbyggd
läsåret 2011-2012.
Dnr 2008.161 611

5

Sommarskola.
Dnr 2008.213 611

6

Regeringens beslut att förlänga försöksverksamheten med lokala
styrelser i grundskolan ytterligare 1 år, fram t.o.m. den 30 juni 2009.

7

Hässleholms Tekniska skola har ur Olof Palmes fond för
internationella kontakter erhållit 60 000 kronor för elevers i årskurs 3
på internationella programmet resa till Indien.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-05-28
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§ 84

Kvalitetsredovisning 2007
Dnr 2008.244 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2007 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2007.
Ärendet
Alla kommuner ska årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar.
De ska bygga på skolornas och övriga verksamheters kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de
nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder
som kommunen avser att vidta för att nå ökad måluppfyllelse.
(Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
SFS 1997:702, SFS 2001:649 och 2005:609 samt Skolverkets
Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 1999).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Kommunfullmäktige fastställde dessutom i december 2006 övergripande
mål för all kommunal verksamhet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2007.
Innehållet är i första hand hämtat från de kvalitetsredovisningar som
grundskolornas område 1-9, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan,
särskolan och gymnasieskolorna har upprättat för 2007 utifrån av
centrala förvaltningen lämnade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för Hässleholms
kommuns skolor 2007.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2007 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2007.

Justerare

Utdragsbestyrkande

