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Sammanträdesdag

2007-03-22

Sid

1 (16)

Barn- och utbildningskontoret, klockan 08:30-12:35

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lars-Göran Wiberg, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf, kl 08:30-11:00, §§ 53-64
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Christofer Olofsson (m), tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Eva-Marie Lidén (kd), tjänstgörande för Kristina Lind (kd), § 65
Jenny Forsberg (c)
Eva-Marie Lidén (kd), §§ 53-64
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m)
Sven Davidsson (c)
Anna Rischel (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 53-54

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef, §§ 53-57, 59-65
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Per Rydstedt, drogsamordnare § 65
Stefan Nyhlén, personalsamordnare och sekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2007-03-29, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 53-65

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Stefan Nyhlén
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Christofer Olofsson

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-03-22

Datum då anlaget
sätts upp

2007-03-30

Datum då anslaget
tas ned

2007-04-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-03-22

Sid
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§ 53

Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—02-28
Dnr 2007.105 042

Beslut
Förvaltningens 2007-03-07 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-03-07 med riktpunkt den 28 februari 2007
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2007 ett överskott på
12 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2007-03-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-03-08, § 41 där man föreslog att förvaltningens
2007-03-07 framtagna uppföljningsrapport godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 54

Kommunrevisionens granskning av särskolan
Dnr 2007.82 007

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2007-03-05
till yttrande som sitt eget yttrande över granskningsrapporten.
Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3, har med biträde av Öhrlings
Pricewaterhousecoopers genomfört en granskning av
särskolan i kommunen.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad
2006-12-08 och har översänts till Kommunfullmäktige och
Barn- och utbildningsnämnden.
Rapporten kommer enligt kommunledningskontoret att anmälas
vid Kommunfullmäktiges sammanträde i april, varför ett eventuellt
yttrande måste vara kommunledningskontoret tillhanda senast
2006-04-16.
Handlingar i ärendet
Granskningsrapport daterad 2006-12-08.
Förvaltningens förslag 2007-03-05 till yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-03-08, § 46 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2007-03-05
till yttrande som sitt eget yttrande över granskningsrapporten.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 55

Plan för intern kontroll 2007
Dnr 2007.106 600

Beslut
Plan för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2007 fastställs
enligt förslag 2007-02-28.
Ärendet
Förslag till nya regler för intern kontroll i Hässleholms kommun har
tagits fram. De nya reglerna skall ersätta tidigare reglemente och
beräknas antas av kommunfullmäktige den 26 mars 2007.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa
att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och
utvärdering fungerar tillfredsställande.
Styrelser och nämnder ska, genom den interna kontrollen med rimlig
grad av säkerhet, säkerställa att följande mål uppnås:
-

Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som
fastställts (kommunala och nationella)
verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar
fattade beslut ska verkställas och följas upp
kommunens räkenskaper ska vara rättvisande
kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ska årligen
godkänna en intern kontrollplan och en granskningsrapport med
resultatet av det senaste årets interna kontroll. Den interna kontrollplanen ska omfatta perioden januari till december.
Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars det år
som planen omfattar och granskningsrapporten senast den 31 januari
året efter den period granskningen avser.
Förvaltningen har 2007-02-28 tagit fram förslag till plan för 2007 års
interna kontroll av barn- och utbildningsnämndens verksamhet där
följande granskningsområden föreslås:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Fakturahantering
Reseräkningar och körrapporter
Inventarieredovisning
Hantering av kontantkassor
Elevproduktion
Intäktsavgifter i barnomsorgen
Skolskjutsar
Upphandling
Diarieföring
IT-säkerhet
Lönerapportering
Delegation
Måluppfyllelse
Arkivvård

Merparten av insatserna kommer att genomföras i två omgångar, en på
våren och en på hösten. I den första omgången har tre områden inom
grundskola/barnomsorg valts ut: område 4, Tyringe, område 5, Bjärnum
och område 9 Centrum-Öster. Under hösten är urvalet område 2, Läreda,
område 7, Vinslöv och Jacobsskolan.
Handlingar i ärendet
2007 års plan för intern kontroll daterad 2007-02-27
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-03-08, § 42 där man föreslog att plan för barn- och
utbildningsnämndens interna kontroll skulle fastställas enligt förslag
2007-02-28.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 56

Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev vid Kyrkskolan – Yttrande Dnr 51-2006:819
Dnr 2006.245 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Skolverket tog den 22 mars 2006 emot en anmälan om att en
elev bland annat varit utsatt för kränkande behandling.
I skolverkets beslut 2006-12-22 riktas kritik mot kommunen för
att författningarnas krav inte uppfyllts när det gäller att aktivt
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.
Skolverket följer upp beslutet och önskar senast den 15 mars 2007
få en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av beslutet.
Handlingar i ärendet
Skolverkets beslut 2006-12-22.
Rektor Berit Isbergs yttrande 2007-03-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-03-08 där man som ett brådskande ärende beslöt
att ställa sig bakom rektor Berit Isbergs yttrande 2007-03-04.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 57

Rapport från inspektion på Häglinge förskolas
ekonomiska förenings förskola Solrosen – Uppföljning
Dnr 2006.464 718

Beslut
De åtgärder som förskolan vidtagit och kommer att vidta, enligt rapport
daterad 2007-03-05, till följd av ställda krav vid inspektionerna godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 11 oktober 2005 och
8 november 2006 gjort inspektion på Solrosens förskola i
Häglinge.
I rapporten daterad 2006-11-22 redovisas vilka områden som
kan förbättras samt de krav på åtgärder som skall vidtas.
Ställda krav i rapporten, under punkt 7, skall redovisas till Barnoch utbildningsnämnden senast 2007-03-14.
Påtalade utvecklingsmöjligheter, under punkt 6, skall redovisas
till Barn- och utbildningsnämnden inom två år dock senast 2008-12-14.
Handlingar i ärendet
Häglinge förskola Solrosens delrapportering inkommen 2007-02-15.
Häglinge förskola Solrosens rapport daterad 2007-03-05 och inkommen
2007-03-12 till följd av de ställda krav och förbättringar som gjordes vid
inspektionerna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-03-08, § 49 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden efter det att fullständig
redovisning inkommit från Häglinge förskola Solrosen om de åtgärder
man vidtagit och kommer att vidtaga dels på kort och dels på lång
sikt till följd av de påpekanden som gjordes i rapporten efter utförd
inspektion.
Förvaltningens förslag
De åtgärder som förskolan vidtagit och kommer att vidta, enligt rapport
daterad 2007-03-05, till följd av ställda krav vid inspektionerna godkänns.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-03-22

Sid

9

§ 58

Anmälan om etnisk diskriminering dnr 1264-2006 –
Yttrande
Dnr 2007.124 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslaget yttrande
daterat 2007-03-21 skall utgöra yttrande till ombudsmannen mot
etnisk diskriminering (DO).
Ärendet
George Horwath Szabo har till ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(DO) anmält barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun
för etnisk diskriminering.
Enligt lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ska ombudsmannen genom råd och på annat sätt medverka till att den
som utsätts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.
DO har med anledning härav i skrivelse 2007-03-13 begärt in barn- och
utbildningsnämnden yttrande. Yttrandet skall vara DO tillhanda senast
den 30 mars 2007.
Handlingar i ärendet
DOs skrivelse 2007-03-13 med begäran om yttrande.
Yttrande daterat 2007-03-21.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) och Nils
Bergkvist (fv) yrkar att föreslaget yttrande daterat 2007-03-21 skall
utgöra yttrande till DO.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 59

Ansökningar hos länsrätten om utdömande av viten
Dnr 2007.119 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att överlämna
ärendet till länsrättens bedömning.
Ärendet
Länsrätten har per telefon informerat barn- och utbildningsnämnden
om möjligheten att återkalla begäran om utdömande av viten för
George Horwath Szabó och Andrea Karlfeldt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 60

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet
1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-02-07, § 42
avseende lokalbehovsplanering
Dnr 2007.86 289

Justerare

2

Regeringskansliets pressmeddelande 2007-03-15. Ny myndighetsstruktur för myndigheter inom skolväsendet.

3

Meddelande 2007-02-19 från miljökontoret om inkommet
klagomål på bullerstörningar från Vittsjö skola.
Dnr 2007.88 425

4

Skolverkets beslut 2007-03-12. Med hänvisning till inkommen
redovisning avslutas uppföljningen och ärendet ang. skolsituationen
vid Läredaskolan.
Dnr 2007.38 620

5

Skolverkets beslut 2007-02-23 att avslå ansökan från Portalen
Kompetens AB om rätt till bidrag för Portalens gymnasium,
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Dnr 2006.238 612

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 61

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet
1
Mona Blomstrands och Anders Perssons skrivelse 2007-02-07
med anhållan om att sonen Jonatan Persson beviljas gå sin
gymnasieutbildning vid regionala fotbollsgymnasiet i Landskrona.
Dnr 2007.65 605

Justerare

2

Kostnaderna för nattomsorg till följd av den nya arbetstidslagen.

3

Lokala styrelsen vid Läredaskolan har framfört önskemål om
kameraövervakning vid skolan samt att nuvarande vaktmästartjänst skall lyda under skolan och inte som idag under tekniska
förvaltningen.

4

Studieresor till koncentrationslägret Sachsenhausen i Tyskland.

5.

Sökandesituationen och lokaler avseende gymnasiersärskolan.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 62

Föreläsning om intern kontroll – Deltagande
Beslut
Arbetsutskottets ledamöter anmäls till föreläsningen.
Ärendet
Ekonomikontoret har inbjudit Roland Svensson från Öhrlings
PriceWaterhouse att hålla en föreläsning om intern kontroll
den 16 april 2007 i T4s matsal.
Föreläsningen pågår under hela dagen för tjänstemän som arbetar
praktiskt med intern kontroll. Politiker, förvaltningschefer
med flera är inbjudna till föreläsningen på förmiddagen då
föreläsning handlar om det övergripande med intern kontroll.
Anmälan skall vara ekonomikontoret tillhanda senast den 30 mars.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-03-08, § 51 där man föreslog att arbetsutskottets
ledamöter skulle anmälas till föreläsningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 63

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-03-22 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-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Karin Johnsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Barbro Segerström, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Per-Olof Henriksson, skolskjutsansvarig
Arbetsutskottets protokoll 2007-03-08

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
1-2
22-32
35-61
271
32-48
36-60
13-23
55-66
29-44
34-74
6-7
8-10
12-16
37-44
1-6
5-15
1-4
40-51
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§ 64

Gymnasieskolans tekniska utbildningar
Dnr 2007.161 612

Beslut
Uppdrag ges åt förvaltningen att utreda framtida organisation och
inriktning av gymnasieskolans tekniska utbildningar.
Ärendet
Arbetarpartiet socialdemokraterna framför önskemål om att en
utredning görs av framtida organisation och inriktning av
gymnasieskolans tekniska utbildningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 65

Information om arbetet mot droger i Hässleholms
kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Per Rydstedt, drogsamordnare i kommunen informerar om det
förebyggande och aktiva arbete mot droger som utförs i Hässleholms
kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande

