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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-10-25

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:45

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lars-Göran Wiberg, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf, §§ 147-154, 156-163
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (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)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Eva-Marie Lidén (kd), § 155
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd), §§ 147-154, 156-163
Lena Lönn (s)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 147-154
Claes Ruderstam (SACO), §§ 147-154

Tjänstemän

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

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Joachim Fors
Barn- och utbildningskontoret, onsdagen den 31 oktober 2007,
kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 147-163

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Joachim Fors

Sid

1 (28)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-10-25

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-10-25

Datum då anlaget
sätts upp

2007-11-01

Datum då anslaget
tas ned

2007-11-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________
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§ 147

Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—09-30
Dnr 2007.105 042

Beslut
Förvaltningens 2007-10-09 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-10-09 med riktpunkt den 30 september 2007
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2007 ett underskott på
1 562 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2007-10-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 123 där man föreslog att den av
förvaltningen 2007-10-09 framtagna uppföljningsrapporten godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola
Dnr 2007.378 001

Beslut
Framställan inges till kommunfullmäktige om att
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en
organisationsförändring enligt nedan redovisade riktlinjer, samt att
kostnadstäckning erhålls med 4 600 tkr fördelade på 2 800 tkr år 2008
och 1 800 tkr år 2009.
-

Förvaltningen indelas i skolområden som är färre än nuvarande
rektorsområden för att möjliggöra effektiviseringar vad gäller
ekonomi och personalutnyttjande.

-

Skolområdena leds vart och ett av en skolområdeschef som
ansvarar för samordning, ekonomi, administration, övergripande
personalpolicy, arbetsmiljö och lokaler.

-

Skolområdena indelas i rektorsområden vilka vart och ett leds av
en rektor, som utövar det ledningsansvar som förutsätts i
skollagen, förordningar och läroplaner. Rektorsområdenas storlek
vad gäller elever och personal skall dimensioneras så att rektor
direkt kan leda det pedagogiska arbetet och ha god kännedom om
elevernas behov och ge föräldrar den information som förutsätts.

-

En ny organisation har kostnadsberäknats till 5 600 tkr fördelade
på 2 800 tkr år 2008 och ytterligare 2 800 tkr år 2009. 1 000 tkr
beräknas rymmas inom barn- och utbildningsnämndens nuvarande
ram för 2009, varför det totala tillskottet som behövs är 4 600 tkr
totalt för 2008-2009.

Ärendet
Skolans kommunalisering har inneburit att rektorsuppdraget har
förändrats. Rektor ansvarar idag för ett stort antal uppgifter som
tidigare var centralt reglerade och som tillkommit genom förändrad
lagstiftning och överenskommelser mellan arbetsmarknadens
parter. Främst kan här nämnas:
- Ekonomiskt ansvar för en budget på upp till 95 miljoner kronor.
- Personalansvar för upp till ca 230 personer.
- Rehabiliteringsansvar och friskvård.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samverkan med fackliga organisationer.
Arbetsmiljöansvar.
Ansvar för lokaler.
Kvalitetssäkring och uppföljning.

Detta har inneburit en förskjutning av rektorsuppdraget så att tiden för
den pedagogiska ledningen minskat kraftigt. Skolans egentliga uppgift att
bibringa eleverna kunskaper och färdigheter har därför fått stå tillbaka
för mera ”allmänna” ledningsuppgifter. Förhållandet uppmärksammades
i samband med skolverkets inspektion 2006. Skolan måste enligt
Skolverkets rapport fokusera mera på kunskapsuppdraget. Skolverkets
slutsatser styrks av officiell betygsstatistik.
I budgetpropositionen 2007/08:1 framhålls att:
”Alla elever måste få möjlighet att tillägna sig de kunskaper och utveckla
de färdigheter som han eller hon behöver som en grund för att klara
framtida studier eller yrkesliv. Grundskolans huvuduppgift är kunskapsuppdraget – att ge alla elever, oavsett kön, familjebakgrund, bostadsort
eller något annat, rätt att få tillgodogöra sig och utveckla den kunskap de
behöver för att kunna fungera som aktiva medborgare i ett demokratiskt
och jämställt samhälle.”
För att uppnå en fokusering på kunskapsuppdraget måste ledningsorganisationen förändras så att rektorerna avlastas de ”allmänna
ledningsuppgifterna” och ges möjlighet att koncentrera sina insatser
på kunskapsuppdraget.
Uppdraget
Kommunfullmäktige har 2006-12-18, § 210 gett barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att under 2007 inkomma med förslag
till ny organisation för barnomsorg och grundskola där varje skola
eller samverkande skolenhet leds av en rektor.
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 9 oktober
2007.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18, § 210.
Utredning daterad 2007-10-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2007-10-25

6

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 126 där man föreslog att
Framställan inges till kommunfullmäktige om att
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en
organisationsförändring enligt nedan redovisade riktlinjer, samt att
kostnadstäckning erhålls med 4 600 tkr fördelade på 2 800 tkr år 2008
och 1 800 tkr år 2009.
-

Förvaltningen indelas i skolområden som är färre än nuvarande
rektorsområden för att möjliggöra effektiviseringar vad gäller
ekonomi och personalutnyttjande.

-

Skolområdena leds vart och ett av en skolområdeschef som
ansvarar för samordning, ekonomi, administration, övergripande
personalpolicy, arbetsmiljö och lokaler.

-

Skolområdena indelas i rektorsområden vilka vart och ett leds av
en rektor, som utövar det ledningsansvar som förutsätts i
skollagen, förordningar och läroplaner. Rektorsområdenas storlek
vad gäller elever och personal skall dimensioneras så att rektor
direkt kan leda det pedagogiska arbetet och ha god kännedom om
elevernas behov och ge föräldrar den information som förutsätts.

-

En ny organisation har kostnadsberäknats till 5 600 tkr fördelade
på 2 800 tkr år 2008 och ytterligare 2 800 tkr år 2009. 1 000 tkr
beräknas rymmas inom barn- och utbildningsnämndens nuvarande
ram för 2009, varför det totala tillskottet som behövs är 4 600 tkr
totalt för 2008-2009.

Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Köksorganisation i Bjärnum – Yttrande
Dnr 2007.395 287

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen den av
förvaltningen 2007-10-03 och kompletterad 2007-10-15 gjorda
konsekvensanalysen.
Barn- och utbildningsnämnden förordar alternativ 2 (centralkök på
Lyckåsa) om nedanstående frågor kan lösas på ett för både
barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen
tillfredsställande sätt. Detta förslag innebär dels ett helhetsgrepp på
kostverksamheten och bör dels på lång sikt innebära lägre kostnader
för drift och investeringar.

Justerare

-

Alternativ 1 och 2 innebär en helt ny organisationsform. För att kunna
fungera effektivt måste köket bilda en egen administrativ enhet, som
”ägs” antingen av barn- och utbildningsförvaltningen eller
omsorgsförvaltningen. Ena förvaltningen blir beställare och den andra
blir utförare. Då barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är
koncentrerad till luncher och mellanmål och huvuddelen av dessa
levereras under 178 dagar bör centralköket ”ägas” av
omsorgsförvaltningen med barn- och utbildningsförvaltningen som
beställare.

-

Centralkök enligt alternativ 1 och 2 kommer att kräva administration
och ledning. Detta har inte beaktats i utredningen.

-

Personalens organisationstillhörighet måste klarläggas vid alternativ 1
och 2. För att uppnå effektivitet, ökat antal heltidstjänster mm bör
dessa vara anställda hos ”ägaren” av centralköket.

-

Innan beslut fattas bör utredningen kompletteras med köken i Vittsjö.
Om beslut fattas om centralkök i Bjärnum kan det vara svårt att
senare komplettera med köken i Vittsjö.

-

Centralköket måste kunna tillaga ett stort och varierat antal
specialkoster.

-

En absolut förutsättning för alternativ 1 och 2 är att den lagade maten
håller samma standard som med dagens organisation.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2007-10-25

8

Ärendet
På kommunstyrelsens uppdrag har Tekniska nämnden utrett
köksorganisationen i Bjärnum. I uppdraget ingick att ta fram
förslag på ett gemensamt tillagningskök för skola, förskolor och
servicehus (äldreboende). Övriga kök blir då mottagningskök
eller serveringskök.
Utredningen har gjorts av storköksplanerarna Lundquist & Andersson.
Följande tre alternativ föreligger:
-

Alternativ 0: Nuvarande organisation bibehålls dvs centralkök vid
Bjärnums skola, serveringskök vid Ekebackens förskola och
tillagningskök vid Hattstugans förskola.

-

Alternativ 1: Centralkök för omsorg och skola vid Bjärnums skola
som levererar portioner till serveringskök vid Hattstugan och
Ekebacken.

-

Alternativ 2: Centralkök för omsorg och skola vid Lyckåsa
äldreboende som levererar portioner till mottagningskök vid Bjärnums
skola och serveringskök vid Hattstugan och Ekebacken.

Kommunstyrelsen har 2007-09-19 översänt de olika förslagen för
barn- och utbildningsnämndens utredning och yttrande under oktober
månad 2007.
Handlingar i ärendet
Storköksplanerna Lundquist & Anderssons kostutredning avseende kök
i Bjärnum.
Förvaltningens konsekvensanalys av de tre förslagen redovisade i
skrivelse 2007-10-03 och kompletterad vid arbetsutskottets
sammanträde 2007-10-15.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 128 där man föreslog enligt beslutet i
denna paragraf.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s) och Kristina
Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Barnomsorg på obekväm arbetstid – Förslag

Dnr 2002.316 101

Beslut
Utredningen översändes till kommunfullmäktige.
Finansiering av en sådan verksamhet som utredningen beskriver ryms
inte inom barn- och utbildningsnämndens budget.
Ärendet
Lena Wallentheim (s) föreslog i motion daterad 2002-08-19 att
Hässleholms kommun skall inrätta en förskola med kvälls- och
nattomsorg.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen 2005-04-30,
§ 49 enligt följande:
Motionen om inrättande av en förskola med kvälls- och nattomsorg
bör avslås med hänvisning till att de ökade kostnaderna inte ryms
inom barn- och utbildningsnämndens befintliga budgetram.
Kommunfullmäktige beslöt 2006-10-30, § 141 att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram konkret förslag till
kvälls- och nattöppen barnomsorgsverksamhet.
I Skollagen kap 2 a § 6 anges att förskoleverksamhet skall
tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov”. Av lagtextens
förarbeten (proposition 1993/94:11) framgår att det är önskvärt att
verksamheten om möjligt även erbjuds till barn vars föräldrar har
obekväma arbetstider, men något generellt krav på detta har inte ställts.
Statsrådet Jan Björklund uttalade sig, i mars 2007, och framhöll att det i
förslaget till ny Skollag inte kommer att införas någon generell rätt till
barnomsorg på obekväm arbetstid (svar på skriftlig fråga 2006/07:880).
Uttalandet kan möjligen tolkas som att sådan rätt kan föreligga under
vissa omständigheter. Fullständig klarhet i frågan kan därför inte erhållas
förrän den nya Skollagen fastställts av Riksdagen tidigast under 2009.
I budgetpropositionen 2007/08:1 (utgiftsområde 16: 8 politikens
inriktning) redovisas ett antal reformer som kommer att påverka den
kommunala barnomsorgens organisation och ekonomi:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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-

2008 införs ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag.

-

2009 införs barnomsorgspeng. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet
och främja en större variation av anordnare. Barnomsorgspengen ska
kunna användas för att köpa plats med kommunal eller enskild
huvudman, antingen i hemkommunen eller i annan kommun.
Barnomsorgspengen skall kunna delas mellan till exempel allmän
förskola och annan barnomsorg.

-

Etableringsfriheten för enskild verksamhet kommer att utökas till att
omfatta familjedaghem, flerfamiljslösningar mm.

-

Kommunerna kommer att åläggas en skyldighet att stimulera fler
verksamhetsformer och informera om de förskolor och annan
barnomsorg som finns för barn mellan ett till fem år, både kommunala
och enskilda.

-

2009 utvidgas kommunens skyldighet att erbjuda avgiftsfri förskola till
att gälla alla barn från tre års ålder.

-

Regeringen betonar också vikten av att kommunerna bevarar och
utvecklar den öppna förskolan.

Konsekvenserna av förändrad lagstiftning och kommande reformer inom
förskolan är i dagsläget svår att överblicka. Helt klart är dock att dessa
kommer att påverka den kommunala förskolans organisation och
ekonomi.
Utvecklingen i samhället innebär sannolikt dels att fler kommer att
arbeta på obekväm tid dels att antalet ensamstående vårdnadshavare
ökar, vilket i sin tur medför en ökad efterfrågan på barnomsorg på
kvällar, nätter och helger.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2006-10-30, § 141.
Förvaltningens utredning daterad 2007-05-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 129 där man föreslog att
Utredningen översändes till kommunfullmäktige.
Finansiering av en sådan verksamhet som utredningen beskriver ryms
inte inom barn- och utbildningsnämndens budget.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Skolverkets inspektionsrapport, uppföljning – Redovisning
av vidtagna åtgärder Dnr 53-2007:00518
Dnr 2005.392 600

Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens rapport 2007-10-08 utgör svar
till Skolverket.
Ärendet
Skolverket har genomfört inspektion i Hässleholms kommun under
perioden 18 januari till den 28 augusti 2006. Skolverket konstaterade
i beslut den 9 november 2006 att det i kommunens verksamhet
fanns brister, för vilka kommunen senast den 7 mars 2007 hade att
redovisa vidtagna åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har i
rapport 2007-02-08 redovisat vidtagna åtgärder med anledning av
beslutet (BUN 2007-02-22, § 34).
I nytt beslut den 19 april 2007 bedömer Skolverket att åtgärder
vidtagits avseende de kommunövergripande bristerna och samtliga
skolspecifika brister förutom de som omfattar ledningsfunktionen i
Läreda och Västers rektorsområde, samt elevers rätt till stöd i
Läreda och Centrum-Östers rektorsområde.
Skolverket har därför begärt ett förtydligande av svaret avseende
dessa brister, medan man i övrigt har avslutat ärendet.
Handlingar i ärendet
Skolverkets beslut 2007-04-19.
Rapport 2007-10-08 med redovisning av vidtagna åtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 132 där man föreslog att barn- och
utbildningsförvaltningens rapport 2007-10-08 skall utgöra svar
till Skolverket.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lena Olsson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 152

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne
Dnr 2007.437 050

Beslut
Samverkansavtal tecknas enligt föreliggande förslag.
Avtalet som Hässleholms kommun tidigare tecknat med kommunerna
i Skåne nordost äger företräde gentemot detta avtal.
Ärendet
Föreligger förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne.
Samverkande parter utgörs av kommuner och gymnasieförbund i
-

Nordvästra Skåne, för närvarande Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga samt
Gymnasieförbundet Landskrona-Kävlinge-Svalöv

-

Nordöstra Skåne, för närvarande Hässleholm, Hörby, Kristianstad,
Osby, Perstorp, Östra Göinge samt Gymnasieförbundet
Bromölla-Sölvesborg

-

Sydöstra Skåne, för närvarande Simrishamn och Sydskånska
gymnasieförbundet

Syftet med avtalet är att möjliggöra att
-

eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.
eleverna fritt får välja mellan de program som erbjuds inom
samverkansområdet och blir mottagna i första hand enligt gällande
lagstiftning.

Avtalet avser verksamheten från och med höstterminen 2008 med
möjlighet till årliga förändringar. Avtalet gäller tills vidare med
18 månaders uppsägningstid. Uppsägningsdatum är den 1 januari.
Handlingar i ärendet
Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne.

Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 133 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Förvaltningens förslag
Samverkansavtal tecknas enligt föreliggande förslag.
Avtalet som Hässleholms kommun tidigare tecknat med kommunerna
i Skåne nordost äger företräde gentemot detta avtal.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare
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Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25

14

§ 153

Gymnasieskolans tekniska utbildningar
Dnr 2007.161 612

Beslut
Det utvecklingsarbete som idag pågår vid barn- och utbildningsnämndens
tekniska utbildningar skall fortsätta samtidigt som kommande utredningar
och utvecklingsprojekt aktivt följs. Vidare skall samverkan främst
mellan utbildningsanordnare i Skåne och Markaryds och Älmhults
kommuner eftersträvas.
Ärendet
På socialdemokraternas önskemål beslöt barn- och utbildningsnämnden 2007-03-22, § 64 att uppdra åt förvaltningen att utreda
framtida organisation och inriktning av gymnasieskolans tekniska
utbildningar.
Förvaltningen ger i rapport 2007-08-30 och reviderad 2007-09-13
en aktuell lägesbeskrivning över Hässleholms kommuns nuvarande
tekniska utbildningar, samt en redovisning över pågående utvecklingsarbeten inom området.
Regeringens gymnasiereform, GY 09, ökad rörlighet bland eleverna,
fler utbildningsanordnare i kombination med minskande elevkullar
gör det ogynnsamt att just nu skapa tillförlitliga prognoser för
framtida utbildningsbehov.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2007-08-30 och reviderad 2007-09-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 134 där man föreslog att det
utvecklingsarbete som idag pågår vid barn- och utbildningsnämndens
tekniska utbildningar skall fortsätta samtidigt som kommande utredningar
och utvecklingsprojekt aktivt följs. Vidare skall samverkan främst
mellan utbildningsanordnare i Skåne och Markaryds och Älmhults
kommuner eftersträvas.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 154

Regeringens förslag avseende skolområdet – Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningschefen informerar om Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2008 till framtida förändringar inom skolområdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 155

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser på förskolan
Stjärnan i Tyringe – Svenska kyrkan, Finja pastorat
Dnr 2007.297 718

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till ansökan efter det
Svenska kyrkan, Finja pastorat redovisat att de i skollagen ställda
kraven på kvalitet och säkerhet uppfylls.
På grund av jäv deltog inte Kristina Lind (kd) i handläggningen av
detta ärende.
Ärendet
Svenska kyrkan, Finja pastorat ansöker i skrivelse den 14 juni 2007
om tillstånd för utökning med 6 platser (totalt 30 platser) från
vårtermin 2008 på förskolan Stjärnan i Tyringe.
Enligt skollagen skall följande krav ställas på enskild verksamhet
som driver/skall driva en förskola eller ett fritidshem:
Skollagen 2 a kap 3 §
”Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är
att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och
stöd i utvecklingen.
För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det
finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.
Lokalerna skall vara ändamålsenliga.
Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje
barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella
behov kräver.”

Skollagen 2 a kap 14 §
”Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 13 § skall beviljas
om verksamheten uppfyller
1 kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2 de krav som anges i 3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall
nytt tillstånd sökas.”

Handlingar i ärendet
Svenska kyrkan, Finja pastorats ansökan 2007-06-14.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 127 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden tar ställning till ansökan efter det Svenska kyrkan,
Finja pastorat redovisat att de i skollagen ställda kraven på kvalitet och
säkerhet uppfylls.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 156

Lokal styrelse med föräldramajoritet på Läredaskolan
- Val av nya ledamöter och ersättare för läsåret 2007-2008

Dnr 2007.435 600

Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2007-2008 enligt redovisat förslag 2007-10-02.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att försöksverksamheten i de skolor som redan
har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten pågår.
För läsåret 2007-2008 har val genomförts för Läredaskolans lokala
styrelse där man efter röstresultatet i skrivelse 2007-10-02 föreslår
följande representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Mats Westerlund, ordförande
Maria Warntoft, sekreterare
Håkan Nilsson
Lena Bergqvist

1
2
1
1

ERSÄTTARE
Per Friis
Camilla Almkvist

1 år (omval)
2 år (nyval)

år
år
år
år

(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Martin Sandberg
Ursula Indorf Sjöholm

1 år (nyval)
2 år (nyval)

ERSÄTTARE
Birgitta Melin

1 år (nyval)

Elevrepresentanter
(Adjungeras)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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Elever som utses av elevrådet.
I lokala styrelsen är rektor/biträdande rektor självskriven ledamot.
Beslutsunderlag
Förslag 2007-10-02 från Läredaskolan, område 2.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 130 där man föreslog att
representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2007-2008 enligt redovisat förslag 2007-10-02.

Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 157

Lokal styrelse med föräldramajoritet i Mala-Vankiva
skolor - Val av nya ledamöter och ersättare för läsåret
2007-2008

Dnr 2007.436 600

Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor utses för
läsåret 2007-2008 enligt redovisat förslag 2007-10-08.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att försöksverksamheten i de skolor som redan
har försöksverksamhet (Mala-Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten pågår.
För läsåret 2007-2008 har val genomförts för Mala-Vankiva skolors
lokala styrelse där man efter röstresultat i skrivelse 2007-10-08 föreslår
följande representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Malin Levin, ordförande
Annelie Engman, sekreterare
Nils Lindvall
Richard Wutzler
Morgan Karlsson
Patrik Jeppsson

1
1
1
1
1
1

ERSÄTTARE
Marika Olsson

1 år (nyval)

år
år
år
år
år
år

(omval)
(nyval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Lena Andersson
Gunnel Karlsson

(omval)
(omval)

ERSÄTTARE
Agneta Andersson

(omval)

Elevrepresentanter
(Adjungeras)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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Elever från år 6 i rullande schema.
I lokala styrelsen är rektor/biträdande rektor självskriven
ledamot.
Beslutsunderlag
Förslag 2007-10-08 från område 8.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 131 där man föreslog att
representanter i lokala styrelsen för Mala/Vankiva skolor utses för
läsåret 2007-2008 enligt redovisat förslag 2007-10-08.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-10-25

§ 158

Regional särskolekonferens – Deltagande
Beslut
Lena Axelsson (s) deltar båda dagarna.
Ordföranden deltar den 15 november och Kristina Lind (kd) den
16 november.
Ärendet
Regional särskolekonferens i Hässleholm. Arrangör är barn- och
utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun.

Justerare

Tema:

Vad är utvecklingsstörning

Tid:

15 och 16 november 2007

Plats:

Norra Station, Hässleholm.

Utdragsbestyrkande

Sid

22

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 159

Detaljplan för Skogseken m.fl. i Vinslövs tätort – Yttrande
Dnr 2007.405 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt förslag till
detaljplan för Skogseken m.fl. i Vinslövs tätort.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 19 oktober 2007.
Rektor Eva Andersson har meddelat att man inget har att erinra mot
förslaget i detaljplanen från område 6, Vinslöv.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 136 där man som ett brådskande ärende
beslutade att meddela byggnadsnämnden att man inte har något att
erinra mot planförslaget.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 160

Anmälan till skolverket angående anmälan från
vårdnadshavare, förskola, Vena förskola
Dnr 51-2007:2978 – Yttrande
Dnr 2007.320 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Skolverket har den 22 september 2007 tagit emot en anmälan
gällande NN, Vena förskola, Hässleholms kommun. Mot bakgrund
av uppgifterna i anmälan ombeds huvudmannen att kortfattat
yttra sig över dessa samt redovisa vilka åtgärder som eventuellt
har vidtagits eller kommer att vidtas av Hässleholms kommun.
Yttrandet, som skall vara skolverket tillhanda senast den 19 oktober,
kommer tillsammans med uppgifterna från anmälaren att ligga till
grund för skolverkets ställningstagande i ärendet.
Handlingar i ärendet
Skolverkets förfrågan 2007-10-04.
Förvaltningens förslag 2007-10-08 till yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-10-15, § 137 där man antog förvaltningens förslag
2007-10-08 till yttrande som sitt eget yttrande till skolverket.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 161

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-10-25 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll

§§
82-91
221-237
215-235
153-172
188-196
166-176
41-87
192-200
54-96
43
45-49
92-104
54
45-53
122-138

Förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-10-25 godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 162

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Rapport angående befintliga integrationsinsatser inom
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Justerare

2

Muntlig information om IT-säkerheten.

3

Sveriges kommuner och landstings skrivelse till utbildningsdepartementet avseende problematiken kring skolskjuts vid
växelvis boende.

4

Skolsköterska Elisabeth Jacobssons rapport 2007-09-01 om
det tobakspreventiva arbetet bland barn och ungdomar i
Hässleholms kommun.

5

Svenska Kyrkans, Finja pastorat skrivelse 2007-10-11 avseende
barnomsorg i Hörja.
Dnr 2007.429 710

6

Skrivelse 2007-09-26 från Vinslövs HK, Hässleholms HF och
Bjärnums HK med anhållan om att handbollsgymnasium med
första intag höstterminen 2008 inrättas i kommunen.
Dnr 2007.412 612

7

Skrivelse 2007-10-03 från brottarakademin för nordöstra Skåne
och Blekinge med anhållan om att brottargymnasium inrättas i
kommunen.
Dnr 2007.427 612

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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§ 163

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunfullmäktiges beslut 2007-09-24, § 105 avseende
motion med förslag om förskoleklasser även i Montessoriverksamheten. Beslut:
Motionen bifalls genom att kommunen ställer sig positiv till
förslaget om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet
och uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att utreda behov av
lokaler för förskoleklasser och att det läggs in i kommunens
långsiktiga lokalplan.
Dnr 2006.320 609
2

Kommunfullmäktiges beslut 2007-09-24, § 106 avseende motion
om att fler barnomsorgsplatser skall inrättas i Stoby. Beslut:
Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från barn- och
utbildningsnämnden av vilket framgår att utredning pågår med
målet att ny avdelning ska tas i bruk i Stoby under sommaren
2008.
Dnr 2007.149 710

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-03, § 260. Lokal
handlingsplan och samverkan för att stödja våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld. Beslut:
-

Socialnämnden får i uppdrag att bereda frågan om en lokal
handlingsplan för samverkan i arbetet med att stödja våldutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld.

-

Beredning ska ske i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och externa berörda
samverkansparter.
Dnr 2007.451 709
4

Justerare

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Kallelse till överläggningar
den 3 eller den 4 december 2007, kl. 13.00 i ärende där anmälan
gjorts om etnisk diskriminering avseende Bjärnums skola.
Dnr 2006.402 606

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-10-25
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5

Barn- och elevombudets beslut 2007-10-12 avseende anmälan enligt
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever.
Dnr 2006.371 606

6

Kommunstyrelsens beslut 2007-08-29, § 165. Ansökan från
Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Osby kommun. Beslut
Ansökan från Baggium AB tillstyrks och barn- och utbildningsnämndens yttrande åberopas.
Dnr 2007.206 612

7

Kommunstyrelsens beslut 2007-08-29, § 166. Ansökan från
Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. Beslut
Ansökan från Baggium AB tillstyrks och barn- och utbildningsnämndens yttrande åberopas.
Dnr 2007.215 612

8

Kommunstyrelsens beslut 2007-08-29, § 167. Ansökan från
UVS Gymnasium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. Beslut
Ansökan från UVS Gymnasium avstyrks och barn- och utbildningsnämndens yttrande åberopas.
Dnr 2007.216 612

9

Kommunstyrelsens beslut 2007-08-29, § 168. Ansökan från
Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. Beslut
Ansökan från Liber Hermods AB avstyrks och barn- och utbildningsnämndens yttrande åberopas.
Dnr 2007.202 612

10 Kommunstyrelsens beslut 2007-08-29, § 169. Ansökan från
Ljud och Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun. Beslut
Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB avseende utbildning LBS
Musikproduktion avstyrks.
Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB avseende utbildning LBS
Specialutveckling tillstyrks.
Dnr 2007.172 612
11 Skrivelse 2007-10-19 från Katarina Tågerud avseende praoplatser för
högstadieeleverna. Dnr 2007.453 628
Justerare

Utdragsbestyrkande

