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Specialutformat Idrottsprogram med samhällsvetenskaplig profil –
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Rekvirering av riktat statsbidrag för förskolan
Fordonsenhet – Yttrande
Revidering av avtal – gymnasieutbildningar
Plan för samarbete med enskilda förskoleverksamheter i Hässleholms
kommun
Fullgörande av skolplikt
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Rapporter
Beslut enligt delegation

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-10-21

Barn- och utbildningskontoret
Sammanträde kl 08:30 – 12:00
Dialog med rektorerna utifrån 2003 års kvalitetsredovisning,
kl 13:30 – 16:00

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv), kl 08:30-12:00
Carina Westerlund (s), tjg för Lena Axelsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd) –kl 15:45
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 134-138
Claes Ruderstam (SACO), §§ 134-138

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, kl 08:30-12:00
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare, kl 08:30-12:00

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Susanne Rönnefeldt Berg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2004-10-28, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 134-144

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Willy Ohlsson

Justerare

………………………………………………………………..
Susanne Rönnefeldt Berg

Sid

1 (14)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-10-21

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-10-21

Datum då anlaget
sätts upp

2004-10-29

Datum då anslaget
tas ned

2004-11-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________
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§ 134

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01—09-30
Dnr 2004.123 042

Beslut
Förvaltningens 2004-10-13 framtagna uppföljningsrapport godkännes
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Presidiet skall till följd av att vissa av rektorerna visar stora underskott
i prognosen boka in en träff med dessa för att få en klarhet över
orsaken.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-10-13 med riktpunkt den 30 september 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett överskott på
394 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-10-13.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens 2004-10-13 framtagna uppföljningsrapport godkännes
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
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§ 135

Specialutformat Idrottsprogram med samhällsvetenskaplig profil – Programmål
Dnr 2004.344 612

Beslut
Programmål för specialutformat Idrottsprogram med samhällsvetenskaplig profil fastställs enligt förslag 2004-09-03.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2001-08-22, § 115 inrättat ett
specialutformat Idrottsprogram omfattande 30 platser inom
ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet.
Förvaltningen har 2004-09-03 tagit fram programmål för programmet.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2004-09-03 till programmål.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-10-07, § 118 där man föreslog att programmål
för specialutformat Idrottsprogram med samhällsvetenskaplig profil
fastställs enligt förslag 2004-09-03.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 136

Rekvirering av riktat statsbidrag för förskolan
Dnr 2004.345 047

Beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att rekvirera statsbidraget.
Ärendet
Ett riktat statsbidrag för förskolan införs från år 2005 med 1 miljard
och året därpå ytterligare 1 miljard. Bidraget är ett treårigt bidrag
och år 2008 ska de två miljarderna läggas in i det kommunala
utjämningssystemet. Syftet med statsbidraget är att öka personaltätheten inom förskolan. Utformningen av statsbidraget liknar det
som utgår till skola/skolbarnsomsorg för personalförstärkningar. En
mindre del av förskolans statsbidrag kommer att få användas till
kompetensutveckling och en större del av kvalitetssäkringspengarna
för maxtaxan kan i stället användas till kompetensutveckling.
Statsbidraget kan rekvireras och uppföljning kommer att ske i efterhand.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-10-07, § 119 där man föreslog att
förvaltningschefen får i uppdrag att rekvirera statsbidraget.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lars Arvidsson (fp),
Kristina Lind (kd), Ingvar Nilsson (s), Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
och Urban Widmark (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 137

Fordonsenhet – Yttrande
Dnr 2004.188 623

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande
till Tekniska nämnden och för kännedom till Kommunstyrelsen:
Skolskjutsverksamheten kan inte ses som en isolerad företeelse utan
som en del av barns och elevers totala skolsituation. Nämnd,
förvaltning och rektorer har därför i sina beslut att väga samman
undervisning, resande och sociala förhållanden samt arbetsmiljöaspekter.
I dag fattas principbeslut och beslut rörande särskilda skäl av
Barn- och utbildningsnämnden, övergripande planering och
ekonomi av förvaltningen medan områdesplanering och
säkerhetsarbete åvilar rektorerna. Ett överförande av skolskjutsverksamheten kan leda till administrativa svårigheter och längre
handläggningstider då ytterligare en aktör inlemmas i organisationen.
De i tekniske chefens skrivelse föreslagna personalöverföringarna
strider mot den överenskommelse som träffades mellan förvaltningarna
då den nya vaktmästarorganisationen infördes. Barn- och utbildningsförvaltningen saknar helt möjlighet att inrätta sådana kombinationstjänster.
Ärendet
Tekniska nämnden har 2004-09-23, § 76 beslutat att inhämta
Barn- och utbildningsnämndens yttrande över följande förslag
avseende ”Bemanning och finansiering av kommunal fordonsenhet”.
Förslag 1
Fordonsenhet med bilpooler och skolskjutsverksamhet. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för regelverket avseende skolskjutsarna
medan Tekniska nämnden ansvarar för budgeten och den dagliga
driften.
Förslag 2
Fordonsenhet med endast bilpooler. Väljes detta förslag föreslår
tekniske chefen i särskild skrivelse 2004-09-09 att personalansvaret
för de skolskjutschaufförer som har kombinationstjänst som
vaktmästare (ca 3 x 0,5 tjänst överförs till Barn- och utbildningsnämnden).
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2004-09-23, § 76 och Tekniska chefens
skrivelse 2004-09-09.
Förvaltningens skrivelse 2004-10-07 med förtydligande av
innebörden av Tekniska nämndens förslag.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-10-07, § 120 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden efter att följande
synpunkter framförts:
Skolskjutsverksamheten kan inte ses som en isolerad företeelse utan
som en del av barns och elevers totala skolsituation. Nämnd,
förvaltning och rektorer har därför i sina beslut att väga samman
undervisning, resande och sociala förhållanden samt arbetsmiljöaspekter.
I dag fattas principbeslut och beslut rörande särskilda skäl av
Barn- och utbildningsnämnden, övergripande planering och
ekonomi av förvaltningen medan områdesplanering och
säkerhetsarbete åvilar rektorerna. Ett överförande av skolskjutsverksamheten kan leda till administrativa svårigheter och längre
handläggningstider då ytterligare en aktör inlemmas i organisationen.
De i tekniske chefens skrivelse föreslagna personalöverföringarna
strider mot den överenskommelse som träffades mellan förvaltningarna
då den nya vaktmästarorganisationen infördes. Barn- och utbildningsförvaltningen saknar helt möjlighet att inrätta sådana kombinationstjänster.
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§ 138

Revidering av avtal – gymnasieutbildningar
Dnr 2003.510 050

Beslut
Det delegeras åt ordföranden att revidera avtalet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-12-17 att teckna avtal
avseende gymnasieutbildningar.
Förvaltningens förslag
Det delegeras åt ordföranden att revidera avtalet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s),
Lars Arvidsson (fp), Urban Widmark (m), Kristina Lind (kd) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 139

Plan för samarbete med enskilda förskoleverksamheter i
Hässleholms kommun
Dnr 2004.248 048

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Ärendet
I Skollagen 2a kap. 13-20 §§ regleras de villkor som gäller mellan
en kommun och en anordnare av enskild förskoleverksamhet. Då det
är kommunen som beviljar tillstånd har kommunen också ett stort
ansvar för att följa upp och utvärdera om verksamheten uppfyller alla
krav som finns utifrån lagen och de egna villkoren för tillståndet.
Skollagen 2a kap 14 § …”kommunen har rätt att inspektera och få
inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen”.
En viktig grund för tillsynen är att den är till för att förbättra. Detta
innebär en granskning och bedömning som tar fasta på både kvaliteten
och ”den rättsliga aspekten” i de inspekterade verksamheterna. Denna
inriktning är samma som Skolverket har i sin utbildningsinspektion
gentemot kommunal verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningen tagit fram förslag
till plan för samarbetet med enskilda förskoleverksamheter i kommunen
som tar upp följande:
- Riktlinjer för ansökan om tillstånd.
- Underlag som skall inlämnas från sökanden.
- Riktlinjer för tillsynsinsatser och tidplan för dessa.
Beslutsunderlag
Plan, daterad 2004-09-29 och reviderad 2004-10-07, för samarbete med
enskilda verksamheter i Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-10-07, § 115 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
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§ 140

Fullgörande av skolplikt

Dnr 2004.59 605 och 2004.169 611

Beslut
Arbetsutskottets vidtagna åtgärd att, som ett brådskande ärende,
fatta beslut i ärendet godkännes.
Ärendet
NN och NN ansökte i skrivelse
2004-02-26 om undervisning i hemmet för dottern NN
NN född 1996 och i skrivelse 2004-04-13 om undervisning i
hemmet för sonen NN född 1992.
Barn- och utbildningsnämnden avslog ansökan för dottern
2004-03-25, § 31 och för sonen 2004-05-27, § 63. Ansökningarna
avslogs då föräldrarna inte ställer upp på kommunens policy för
skolpliktens fullgörande på annat sätt.
NN har inte varit i skolan sedan 2001-04-03 och NN
som skulle börjat år 1 höstterminen 2003 har inte heller
kommit till skolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-10-07, § 116 där man beslöt att
vårdnadshavarna NN och NN skall
vid vite iakttaga sina skyldigheter enligt 3 kapitlet 16 § skollagen
och tillse att sonen NN och dottern NN fullgör
sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delges i särskild skrivelse om vitesföreläggandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-10-21

11

§ 141

Fullgörande av skolplikt

Dnr 2004.59 605 och 2004.169 611
Beslut
Ansökan inges till Länsrätten om utdömande av vitet enligt skrivelse
2004-10-21.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2004-10-07, § 116 att
vårdnadshavarna NN och NN
vid vite skulle iakttaga sina skyldigheter enligt 3 kap 16 §
skollagen att tillse att sonen NN och dottern NN
fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna har delgivits vitesföreläggande i särskild skrivelse.
NN har inte varit i skolan sedan 2001-04-03 och NN
som skulle börjat år 1 höstterminen 2003 har inte heller
kommit till skolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-10-07, § 117 där man föreslog att ansökan skall
inges till Länsrätten om utdömande av vitet enligt skrivelse 2004-10-21.
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§ 142

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet

Justerare

1

Skrivelse 2004-08-19 från Hässleholms Montessoricentrum
med ansökan om utökat antal platser på Ekbacken och 88:an i
Hässleholm samt på Solstrålen i Vittsjö.
Dnr 2004.174 718

2

Redovisning i skrivelse 2004-10-14 över utfallet efter årets
intagning av elever till gymnasieskolan.

3

Utredningen om det framtida lokalbehovet i skolan mot bakgrund
av minskningen av elevantalet 2004-2010.
Dnr 2004.259 219

4

I skrivelse 2004-09-28 redovisas ett utdrag av budgetpropositionen
2004 som är värt att notera.

5

Länsrätten i Skåne län. Underrättelse 2004-09-27 om NNs
och NNs yttrande i mål nr
8286-04.
Dnr 2004.169 611

6

Sammanställning 2004-10-07 över anmälningar för plats till förskolan
perioden oktober 2004 – mars 2005.

7

Länsrättens underrättelse 2004-10-15, i mål nr 8401-04 laglighetsprövning enligt kommunallagen, om möjlighet till yttrande i målet.
Dnr 2004.248 048

8

Kajsa Wejryds, Komrev utvärderingsrapport daterad oktober 2004
av Barn- och utbildningsnämndens styrning inom grundskolan
samt organisation och kostnader kring barn i behov av särskilt
stöd.
Dnr 2004.253 049
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§ 143

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

Kommunstyrelsen 2004-08-04, § 106. Omdisponering av
intäkter för finansiering av utbyte och komplettering av
undervisningsmaterial på Jacobsskolan (BUN § 45/2004).
Beslut
Investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp på
300 000 kronor (anslagstyp 2).
Investeringarna skall finansieras genom att 300 000 kronor
av intäkterna från samverkansavtalet med Berg & Partner AB
tas upp som investeringskostnad.
Investeringarna skall bokföras under eget investeringsprojekt.
Dnr 2004.148 041

2

Kommunfullmäktige 2004-08-30, § 121. Anhållan om
kompensation för ökade hyres- och städkostnader
(BUN § 30/2004). Beslut
Den tidigare för höga hyres- och städkostnadskompensationen
regleras med en minskning på 746 000 kronor av Barn- och
utbildningsnämndens ram. Medlen tillförs Kommunstyrelsens konto
för oförutsedda behov.
Motsvarande reglering skall ske i ramarna för 2005.
Dnr 2004.125 041

3

Kulturnämnden 2004-09-30, §§ 77 och 78. Beslut avseende
skolbibliotekscentralen samt inkomna skrivelser med anledning
av föreslagen nedläggning av denna.
Dnr 2004.313 600
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§ 144

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2004-10-21, § 144 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
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
Lars-Göran Johansson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Bo Selander, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2004-10-07
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