
Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Plats och t id: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Personalföreträdare 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Barn- och utbildningskontoret, Havremagasinet, Utsikten 1, 2021-12-16, 
kl. 08:30-11:30, ajournering kl. 09:03-09:20, 10:00-10:10 

Stefan Larsson (M) ordförande 
Jens Lindhohn (SO) 1:e vice ordförande 
Joachim Fors (S) 2:e vice ordförande 
Näroarande via Teams: 
Erik Berg (M) 
Stefan Svensson (KD) 
Kristoffer Manno (C) 
Monica Ero (S) 
Hanna Sjöstrand (SD) 
Lars Klees (SD) 

Agnetha Karlsson (MP) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 

Kjell-Ake Lundin (FV) 
N än,arande via Teams: 
Erika Heil-Utbult (KD) 
Marie Hult (L) 

Niklas Persson rf förvaltoingschef 
Asa Persson ekonomichef §§ 161-168 
Michael E renius utredare §§ 165-172 
N ärvarande via Teams: 
Rolf Bengtsson utredare § 161 
Anna Sjödin verksamhetschef grundskolan §§ 161-173 
Jan-Olof Olofsson verksamhetschef gymnasiet tillika särskolan §§ 161-170 
Christer Pettersson verksamhetschef förskolan §§ 161-168 
Per Erik Holmen utvecklingschef § 169 

Närvarande via Teams: 
- (SACO) §§ 161-165 

Joachim Fors 
Jens Lindhohn 

Barn- och utbildningskontoret 2021-12-21 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

§161 - §182 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

Malin Dahl 

(' ~ \ ., t--..__ 

Joachim Fors 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

\,,'-----

-bS 

Utdraget bestyrl<es 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbi/dningsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och utbildningsnämnden 

2021-12-16 

2021-12-21 

2022-01-12 

Bara-och utbildningskontoret 

( I ,/.i.~ 
~~~l ................... .. ........ . 
Malin Dahl 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget be styrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Revidering av skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, § 161 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Resursfördelningsmodell för förskola och pedagogisk omsorg 2022 § 162 

Resursfördelning för förskoleklass, grundskola och § 163 
fritidshemsverksamhet 2022 

Internbudget avseende investeringsbudget 2022 för barn- och § 164 
utbildningsnämndens verksamheter 

Internbudget avseende driftbudget 2022 för barn- och § 165 
utbildningsnämndens verksamheter 

Ändring av taxa för barnomsorgsavgift, maxtaxa, från och med 1 § 166 
januari 2022 

Granskningsrapport intern kontrol l 2021 § 167 

Intern kontrollplan 2022 samt risk- och väsentl ighetsanalys § 168 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsrapport 2021 . § 169 

Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån § 170 
Skolinspektionens inspektion av Jacobsskolan i Hässleholms 
kommun - Uppföljning 

Ställningstagande om att den kommunala förskolan ur § 171 
sekretesshänseende inte längre ska ses som en egen 
verksamhetsgren 

Beslut om skolplikts upphörande för elev på grund av varaktig § 172 
vistelse utomlands utifrån genomförd skolpliktsutredning 

Översyn av modersmålsundeNisning och § 173 
studiehandledning på modersmålet i en framtida 
lårmiljö - beslut avseende organisation 

Initiativärende gällande "Minska utskrifter med 50%" § 174 

Val av ledamöter och ersättare i gymnasieskolans programråd för § 175 
mandatperioden 2019-2022 - Revidering 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitiker mandatperioden § 176 
2019-2022 - revidering 

Anmälan om omfattande frånvaro § 177 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande behandling § 178 
och/eller diskriminering för perioden 2021-11-10 - 2021-12-08 

Beslut enligt delegation § 179 

Beslut enligt delegation som skickats till Skolinspektionen e ller annan § 180 
myndighet 

För kännedom § 181 

Förvaltningschefen informerar § 182 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-1 6 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 161 

Revidering av skolskjutsregler för elever i grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
Dnr: BUF 2021/2807 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Skolskjutsregler med revideringar enligt bilaga 1 fastställs enligt följande: 
Skolskjuts erbjuds inte inom tätort enligt kommunens GIS-karta, med undantag av 
elever från Vanneberga boende söder om väg 21. 

Formuleringen "en väntetid som kan accepteras" ändras till "en rekommenderad 
väntetid". 

Begreppet "LIS-grupp" ändras till "särskild undervisningsgrupp". 
Förändringarna tillämpas från och med starten av läsåret 2022/ 2023. 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Agnetha Karlsson (MP) yrkar att formuleringen "en väntetid som kan accepteras" 
ska kvarstå. 

Joachim Fors (S), med instämmande av Kristoffer Manno (C), yrkar avslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

V ocering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla liggande förslag röstar 
ja. Den som vill att ärendet ska avslås röstar nej. 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Jens Lindholm (SD), Erik Berg (M), Stefan Svensson (KD), 
Agnetha I<arlsson (MP), Hanna Sjöstrand (SD), Susanne Lottsfeldt (SD), Lars Klees 
(SD) och Stefan Larsson (M). 

Följande röstar nej: Joachim Fors (S), Kristoffer Manno (C) och Monica Ero (S). 

Ordförande ställer därefter liggande förslag emot .Agnetha Karlssons 
ändringsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden har bifallit liggande 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

I förslaget till revidering av skolskjutsregler har tre olika ändringar införts. Det 
första gäller ett förslag om att förtydliga att ingen rätt till skolskjuts ska gälla inom 
tätorter j kommunen, även om avståndet är sådant att det annars skulle ge rätt till 
skolskjuts, med undantag av elever boende i Vanneberga söder om väg 21. Förslaget 
medför i nuläget inte att några elever mister rätten till skolskjuts. 

Det andra gäller ett förslag om att ändra skrivningen avseende väntetider för elever i 
årskwserna 7-9 till "för skolåren 7-9 är 45 minuter en rekommenderad väntetid." 
Detta medför att en del elever som åker växelvis, varannan vecka, kan fa en ökad 
väntetid morgon och/ eller eftermiddag, för att kunna nyttja befintlig kollektivtrafik 
istället för taxi. 

Det tredje handlar om att ersätta begreppet "LIS-grupp", som inte längre används, 
med lagens begrepp "särskild undervisningsgrupp". 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-02, § 114, 
följande: 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTR.ÄDE SPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Samma nträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 162 

Resursfördelningsmodell för förskola och pedagogisk 
omsorg 2022 
Dnr: BUF 2021 /2488 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa presenterad Resursfördelningsmodell för förskola och 
pedagogisk omsorg 2022. 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Kristoffer Manno (C), med instämmande av Joachim Fors (S) och Agnetha 
Karlsson (MP), yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag. 

Stefan Svensson (KD) yrkar bordläggning. 

Omröstning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

V oter:ing begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet avgörs idag röstar 
ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

6 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 

Barn- och utbildnin~snämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S.AMMANTRADESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnc/en 

Följande röstar ja: Jens Lindholm (SD), Erik Berg (M), Stefan Svensson (KD), 
Agnetha Karlsson (MP), Hanna Sjöstrand (SD), Susanne Lottsfeldt (SD), Lars Klees 
(SD) och Stefan Larsson (1'1). 

Följande röstar nej: Joachim Fors (S), Stefan Svensson (KD), Kristoffer Manna (C), 
Monica Ero (S) och Agnetha Karlsson (MP). 

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag och ställer liggande förslag emot 
avslag. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Vid en inventering av så kallat 15-timmarsbarn vid våra förskolor konstateras att 
omfattningen är större än förväntat och att den varierar mellan förskolorna. Till 
gruppen 15-ti.mmarsbaro räknas barn med schemalagd tid upp till och med 15 
timmar utifrån kategorierna: 

• Alhnän förskola (Skollagen kap 8 §4) 
• Barn till arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen 

(Skollagen kap 8 §6) 
• Barn med eget behov på grund av familjens situation utöver förvärvsarbete 

eller studier (Skollagen kap 8 §5) 
• Barn med särskilt behov av stöd i sin utveckling i form av förskola 

(Skollagen kap 8 §7) 

Utifrån dels ett likvärdighetsperspektiv dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
föreslås att resursfördelningsmodellen för förskola och pedagogisk omsorg 
förändras inför budget 2022 så att hänsyn tas till omfattningen av antalet 15-
timmars barn. 

Förändringen innebär att resursen för pedagogisk personal liksom resursen för 
måltider reduceras med 25% för 15-titrunarsbarn. Dock möjliggörs en 
överinskrivning av barn i verksamheten - det vill säga att antalet inskrivna barn får 
överskrida den av Tekniska förvaltningen fastställda kapaciteten för lokalen under 
förutsättning att antalet samtidiga barn inte överskrider densamma. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- ocn utbltdningsnamnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-02, § 116, 
följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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21-12-16 

Skriftlig reservation 

"Reservation til l förslaget gällande Resursfördelningsmodell för 

förskola och pedagogisk omsorg 2022" 

Minskad tilldelning gällande allmän förskola 
Då man med detta ärende ämnar sänka resurstilldelningen till förskoleverksamheten gällande barn 

placerade utifrån allmän förskola samt måltider för dessa med 25% utan någon gedigen 

barnkonsekvensanalys finner jag inget annat alternativ än att yrka på ett avslag. Jag anser att detta 

förslag i kärnan är ett personalneddragningsförslag som jag helt enkelt inte kan stå bakom. 

Motivering 
Då det fattas både en gedigen barnkonsekvensanalys samt i stort alla de punkter som förskole

rektorerna räknar upp i samtal med dem finns det inte ens ett grundläggande underlag för att ens 

kunna överväga att bifalla ett förslag som detta. Förslaget i sig kommer att innebära en lägre andel 

personal i förskolorna, sämre förutsättningar för personal, minskad likvärdighet för barnen, en 

omöjlig planeringssituation för rektorerna, försvårande omständigheter gällande bemanning av 

utbildad samt erfaren personal och en omöjlig resurssituation gällande de barn som placeras i 

förskolor utifrån speciella behov (paragrafplaceringar). 

Jag kan inte stå bakom en chansning med barnen och deras likvärdighet som insats. 

Kristoffer Manno 

Centerpartiet 



SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanlrädesdatum 
2021-12-1 6 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 163 

Resursfördelning för förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksam het 2022 
Dnr: BUF 2021/2837 

Beslut 

Barn- och urbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa Resursfördelning för förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamhet 2022 enligt bilaga 2. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraterna och Centerpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet till 
förmån för sina egna budgetar. 

Beskrivning av ärendet 

I förvaltningens dokument "Förvaltningens principer för fördelning av tilldelad 
budgetram", Bilaga A, beskrivs grunderna för arbetet med driftsbudgetens 
fördelning i internbudgeten. Här finns de huvudsakliga ingående budgetposterna 
för både de verksamhetsövergripande- och de pedagogiska verksamheterna 
beskrivna. I dokumentet hänvisas till två bilagor: 

• Bilaga 1 - Resursfördelningsmodellen för verksamheten förskola och 
pedagogisk omsorg. 

• Bilaga 2 - Resursfördelningsmodellen for förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamhet. 

Båda dokumenten fastställs av barn- och utbildningsnämnden. 
Resursfördelningsmodellen för verksamheten förskola och pedagogisk om.sorg 
behandlas i separat ärende, dnr BUF 2021/2488. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-09, § 124, 
följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAlvf:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnamnden 

§ 164 

Internbudget avseende investeringsbudget 2022 för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
Dnr: BUF 2021/2834 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från 
Investeringsplanen 2022, fördela ospecificerad budgetresurs om 8 000 tkr i 
samarbete med verksamhetscheferna. 

• att ge förvaltn.i.ngschefcn i uppdrag att, med utgångspunkt från 
Investeringsplanen 2022, fördela destinerad resurs, 14 500 tkr, för 
inventarier till nya förskolor, Bjärnums skola och Grönängsskolan inklusive 
gymnastik.hall. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 fastställdes en 
budgetram för barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2022 enligt 
följande: 

Ospecificerat 
Inventarier till tre nya förskolor, Bjärnums skola 
och Grönängsskolan inklusive gymnastikhall 

Ärendets tidigare behandling 

8 000 tkr 

14 500 tkr 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-09, § 126, 
följande: 

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår att bam- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta: 

• att ge förvaltn.ingschefeo i uppdrag att, med utgångspunkt från 
lnvesteringsplanen 2022, fördela ospecificerad budgetresurs om 8 000 tkr i 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAM11ANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Bam- och utbildningsnämnden 

samarbete med verksamhetscheferna. 

• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från 
lnvesteringspla11en 2022, fördela destinerad resurs, 14 500 tkr, för 
inventarier till nya förskolor, Bjärnums skola och Grönängsskolan inklusive 
gymnastikhall. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAfv1MANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021 -12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 165 

Internbudget avseende driftbudget 2022 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 
Dnr: BUF 2021/2835 

Beslut 

Bam- och utbildn.ingsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa intembudget avseende driftbudget för nämndens verksamheter 
2022 enligt presenterad tabell under "Beskrivning av ärendet''. 

• Att förvaltningschefen äger rätt att verkställa omdisponeringar mellan 
verksamheterna utifrån, till exempel, förändrade barn- och elevantal eller 
omfördelning av centralt budgeterade resurser. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiets 
ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfulhnäkciges sammanträde den 29 november 2021 fastställdes en 
budgetram för barn- och utbildningsnämndens verksamheter till 1 459 359 tkr. 
Ramen är inklusive lönekompensarion för 2021-års lönerevision. 

Budgetramen fördelas utifrån dokumentet "Förvaltningens principer för 
fördelning av tilldelad budgetram''. I dokumentet, som är förvaltningens 
dokument, hänvisas till två separata dokument. Dels till "Resursfördelningsmodell 
för förskola och pedagogisk omsorg" dels till "Resursfördelningsmodell för 
förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet". Dessa båda dokument är 
fastställda av barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Bam- och utbitdnlngsnamnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-09, § 125, 
följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesclatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 166 

Ändring av taxa för barnomsorgsavgift, maxtaxa, från 
och med 1 januari 2022 
Dnr: BUF 2021/2809 

Beslut 

Bam- och utbildn.ingsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa förändringar av beloppen i "Taxa för barnomsorgsavgifter, 
maxtaxa" enligt redovisning under Ekonomiska konsekvenser med 
tillämpning från och med 1 januari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom .forskolan 
och fritidshemmet ändrades genom SFS 2015:153. Ändringen mnebär att inkomsttaket i 
maxtaxan indexeras. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2015. 

Efter framställan från barn- och utbildningsförvaltningen fattade 
kommunfullmäktige, den 28 september 2015, beslut om nya barnomsorgsavgifter 
från och med 1 januari 2016. Vidare beslutade kommunfullmäktige att barn- och 
utbildningsnämnden befullmäktigas att fortsättningsvis besluta om ändrmg av taxan 
i enlighet med de uppgifter on1 högsta avgiftsgruodande inkomst per månad som 
skolverket ska lämna en gång per år. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-02, § 117, 
fölJande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

• Att fastställa förändringar av beloppen i ''Taxa för barnomsorgsavgifter, 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
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maxtaxa" enligt redovisning under Ekonomiska konsekvenser med 
tillämpning från och med 1 januari 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 167 

Granskningsrapport intern kontroll 2021 
Dnr: BUF 2021/2933 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Granskningsrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-28 att godkänna intern 
kontrollphn för nä.modens ansva.rsomr~de för 2021. I bilaga 1 finns rapport med 
granskning av hur kontrollen har genomförts, resultatet av denna samt eventuella 
åtgärder och tidplan utifrån resultatet av granskningen. 

Granskningsrapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 168 

Intern kontrollplan 2022 samt risk- och 
väsentlighetsanalys 
Dnr: BUF 2021/2934 

Beslut 

Bam- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att godkänna risk- och väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

En risk och väsentlighetsansalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmomenten 
som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och 
ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En 
motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in i 
den interna kontrollplanen. · 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 169 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsrapport 2021 
Dnr: BUF 2021/2778 

Beslut 

Barn- och utbildni.ngsnämnden beslutar att fastställa Kvalitetsrapport 2021 enligt 
bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Arets kvalitetsrapport är en sammanfattning av den utvärderingsprocess som ägt 
rum i slutet av läsåret 2020/2021. Samtliga förskolechefer och rektorer har 
tillsammans med sin personal analyserat läsårets resultat och kartlagt 
utvecklingsområden för kommande terminer. Detta har dokumenterats i enhetsvisa 
kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterna har sedan utgjort basen i de 
utvecklingsdialoger som genomförts tillsammans med förskolechef/ rektor, 
biträdande rektorer, verksamhetschef och utvecklingsavdelni.ng under augusti och 
september. Utvecklingsområden har identifierats för varje verksamhetsområde och 
på huvudmannanivå redovisas en uppföljning av nämndens verksamhetsplan. 

Hässleholms kommun deltar i Samverkan for bästa skola tillsammans med Skolverket 
2021-2024. I samband med uppstarten av denna samverkan har en nulägesanalys 
gjorts på både huvudmannanivå och på enhetsnivå. Nulägesanalysen på 
huvudmannanivå genomfördes under våren 2021 och resulterade i en rapport som 
bifogas till ärendet. Den är en beskrivning hur förvaltningen kommit fram till 
utvecklingsområdena på huvudmannanivå. Det finns en kort sammanfattning av 
resultateten och slutsatserna av nulägesanalysen i Kvalitetsrapport 2021. Hur 
nulägesanalysen genomfördes finns redovisat i Nulägesa11a/ys jo"r samverkan jo•r bästa 
skola i bilaga 2. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildniogsnämndens arbetsucskott beslutade 2021-12-02, § 115, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 170 

Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån 
Skolinspektionens inspektion av Jacobsskolan i 
Hässleholms kommun - Uppföljning 
Dnr: BUF 202 1/318 

Beslut 

Barn- och utbildn.ingsnämnden godkänner uppföljningen och lägger den till 
handlingarna. 

Ny uppföljning av ärendet ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast 
maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av J acobsskolan den 23-25 mars 
2021 . Vid den riktade tillsynen har följande brister påtalats där H ässleholms 
kommun inte uppfyller författningskraven: 

Föreläggande 

• Elever på introduktionsprogram får en utbildning som är planerad så att 
eleven förbereds för arbete eller studier. (17 kap. 3-7 §§ skollagen; 1 kap. 7 § 
och 6 kap. 7-8 §§ gymnasieförordningen) 

Anmärkning 

• Elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, om det visar sig att det 
stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt eller om det 
finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inre skulle vara 
tillräckliga. (3 kap. 7 § skollagen) 

I ärendet beskrivs vilka åtgärder som påbörjats och planeras för att avhjälpa 
påtalade brister. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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På barn- och utbildningsnämndens möte den 23 september fick förvalmingen i 
uppdrag att återkomma med en uppföljning av ärendet till mötet den 16 december 
2021. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 171 

Ställningstagande om att den kommunala förskolan ur 
sekretesshänseende inte längre ska ses som en egen 
verksam hetsg ren 
Dnr: BUF 2021 /2387 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Den kommunala verksamheten förskola ska ur sekretesshänseende inte längre anses 
vara en egen verksamhetsgren i förhållande till den övriga kommunala 
skolvcrksamhctcn under barn- och utbildn.ingsnämndens ansvarsområde. 

Yrkande 

Kristoffer Manno (C), med instämmande av Jens Lindholm (SD), Monica Ern (S) 
och Stefan Svensson (KD), yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet initieras av barn- och utbildningsförvaltningen med anledning av 
införandet av användning av dokumentatioossystemet PMO i förskolan och därmed 
följande frågor kring hur inställningarna i det kommande systemet behöver se ut för 
att överensstämma med gällande lagstiftning när det gäller överlämning av 
information från förskola till övrig skolverksamhet i samband med övergång. 
Historiskt i Sverige har förskola och grundskola, och dä.rmed också förskoleklassen, 
ansetts som olika verksamhetsgrenar ur sekretesshänseende och därmed har det rått 
sekretess mellan dessa båda verksamheter trots att de är organiserade under en och 
samma politiska nämnd. 

Förskolans utveckling de senaste decenuicma har inneburit att den successivt 
organisatoriskt, men även innehållsmässigt, kommit närmare skolan och förskolan 
utgör idag första steget i det svenska utbildningssystemet. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förskola ur sekretessynpunkt inte 
längre ska ses som egen verksamhetsgren i förhållande till övrig skolverksamhet och 
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att det därmed inte längre ska finnas en sekretessgräns mellan förskola och 
förskoleklass i kommunal regi. Detsamma gäller när ett barn lämnar förskolan för 
att börja årskurs ett direkt i grundsärskolan utan att först ha gått i förskoleklass. 
Därmed kan information överlämnas mellan skolformema utan samtycke från 
vårdnadshavarna på motsvarande sätt som mellan övriga skolformer inom 
skolväsendet. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsucskott beslutade 2021-12-02, § 118, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Den kommunala verksamheten förskola ska ur sekretesshänseende inte längre anses 
vara en egen verksamhetsgren i förhållande till den övriga kommunala 
skol verksamheten under barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Yrkande 
Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Beslut om skolplikts upphörande för elev på grund av 
varaktig vistelse utomlands utifrån genomförd 
skolpliktsutredning 
Dnr: BUF 2021/2563 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

att skolplikten för eleven pphör då eleven 
varaktigt vistas utomlands. Beslutet innebär även att hemkommunens ansvar för att 
se till att skolpliktiga barn, som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning, enligt 7 kap 21 § 
skollagen, upphör för eleven i fråga. 

Beskrivning av ärendet 

Rättslig reglering utifrån 7 kapitlet i skollagen: 

2 § Barn som är bosatta i Sverige skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. 
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden 
är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. 

1 7 § En elev i förskoleklassen, grundskolan, grnndsärskolan, specialskolan och 
sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 
utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 
skolplikt. 

21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven 
utbildning. 

22 § Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. 

Då barnet tidigare har haft sin skolgång i Warszawa, Polen, och nu i Colorado 
Springs, USA, görs bedömningen att elevens vistelse utomlands i tid vida överstiger 
tumregeln om att omfattningen bör var minst sex månader för att räknas såsom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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varaktig. Därmed bör eleven ses som varaktigt vistandes utomlands och därmed 
beslut fattas om att elevens skolplikt upphör. Elevens värdnadshavare är informerad 
om att skolplikten återinträder om de återvänder till Sverige under våren. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ej aktuellt 

Bamperspektivet 

Eleven befrias från skolplikten då hon inte kan fullgöra den på grund av varaktig 
vistelse utomlands. 

Miljökonsekvenser 

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-02, § 119, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

att skolplikten för eleven upphör då eleven 
varaktigt vistas utomlands. Beslutet innebär även att hemkommunens ansvar för att 
se till att skolpliktiga barn, som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola, på något annat sätt får föreskriven utbildning, enligt 7 kap 21 § 
skollagen, upphör för eleven i fråga. 

Sänt till: 
Vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 173 

översyn av modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmålet i en framtida 
lärmiljö - beslut avseende organisation 
Dnr: BUF 2021/2810 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att modersmålslärarna organiseras under rektor 

• Tidigare fattat beslut om Avdelning för flerspråkighet och lärande upphävs 

Yrkande 

Jens Lindholm (SD) yrkar bifall till liggande förslag och tilläggsyrkar euligt bilagd 
motion. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till liggande förslag och avslag till Jens Lindholms 
yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer förs t proposition på liggande förslag och finner det bifallet. Han 
ställer därefter proposition på Jens Lindholms tilläggsyrkande och finner att man 
avslår tilläggsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 

I översynen av modersmålsundervisningen och studiehandledning på 
modersmålet i en framtida lärmiljö. 

Beslut avseende organisation. 
Fattade barn- och utbildningsnämnden följande beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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- en avdelning för flerspråkighet och lärande organiseras fr o m 2018-03-01. 
- avdelningen för flerspråkighet och lärande leds av en avdelningschef, underställd 
verksamhetschefen för centrala barn- och elevstödsenheten. 
- upphäva beslut om inrättande av kompetenspool för modersmålsstöd och 
studiehandledning (BUN 2015-11-19, §210) från och med 2018-03-01. 
- upphäva beslut om mottagningsenhet (BUN 2015-11-19, §209 från och med 
2018-08-01. 
- genomförda utvecklingsinsatser inom ramen för organisations beslutet redovisas 
för barn- och utbildningsnämnden vid decembersammanträdet 2018. 

Organisationsförändringen skulle öka förutsättningar för en helhet kring 
flerspråkighet och lärande, som innefattar studiehandledning, modersmålsstöd, 
metodutveckling, intern och extern samverkan inom området, 
kompetensutveckling och kvalitetsarbete. 

Avdelningen för flerspråkighet och lä.rarende organiserades under 
verksamhetschef för centralt barn- och elevstöd enligt förslaget. Därefter har 
följande beslut fattats: 

- Mottagningsenhet har avvecklats 
- Studiehandledarresurs har avvecklats 
- Skolsköterskeresurs av avvecklats 
- Samordnare för nyanländas lärande har avvecklats 

Avveckling av mottagningsenhet och tjänster har skett i samband med minskade 
behov och minskade intäkter i form av olika statsbidrag. Avdelningen består idag 
av avdelningschef och modersmålslärare och är organiserade under 
utvecklingsavdelningen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser fortsatt flera utmaningar kring att öka 
måluppfyllelsen för målgruppen flerspråkiga elever men att behovet ser 
annorlunda ut idag jämfört när beslutet om en avdelning för flerspråkighet och 
lärarande fattades. Huvuduppdraget för avdelningen har förändrats genom att 
beskriva resurser har avvecklats och idag är huvuduppdraget att tillse flerspråkiga 
elevers rätt till modersmålsundervisning. Utifrån beskriven förändring anser barn
och utbildningsforvaltningen att behovet av en central organiserad avdelning för 
flerspråkighet och lärande inte längre finns. Modersmålslärarna föreslås 
organiseras av en rektor eller biträdande rektor inom grundskolan. Annat stöd 
inom området flerspråkighet föreslås ges inom ramen för utvecklingsavdelni.ngen. 

Barnperspektivet 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för eleverna då elevens rätt till 
modersmålsundervisning och studiehand.ledning tillgodoses genom rektorsbeslut. 

Miljökonsekvenser 
Inga bedömda konsekvenser. 

Facklig samverkan 
Förslaget samverkas 2021-12-07. 

Ekonomiska' konsekvenser 
Förslaget ger upphov till en möjlig besparing om 438 138 kronor då chefstjänsten 
reduceras med 50%. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-02, § 120, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbilduingsnämnden besluta följande: 

• Att modersmålslärarna organiseras under rektor 

• Tidigare fattat beslut om Avdelning för flerspråkighet och lärande upphävs 

Reservationer 
Jens Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Jens Lindholm (SD) tilläggsyrkar enligt bilagd motion. 

Omröstning 
Ordförande ställer först proposition på liggande förslag och finner det bifallet. Han 
ställer därefter proposition på Jens Lindhohns tilläggsyrkande och finner att man 
avslår tilläggsyrkandet. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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2021-09-13 

Motion 
Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 

Idag erbjuds modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt utgör detta en stor utgift för 
kommunerna. 

Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet och vi har inga synpunkter på att 
skolelever studerar föräldrarnas modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock av kostnadsskäl 

nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, istället 
för det godtycke som råder idag. 

Minoritetsspråk ska - i kraft av sin särskilda status - dock inte vara föremål för några inskränkningar. 

Något entydigt vetenskapligt underlag för att modersmålsundervisning skulle stärka elevens prestationer i 
andra ämnen finns inte. En dansk undersökning visar tvärtom motsatsen, att modersmålsundervisning är 
en verkningslös metod att stödja elever som läser detta. 

Därför bör praxis för modersmålsundervisning stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som styr idag. 
Nedan följer några förslag som förbättra r undervisningen och begränsar erbjudandet om 
modersmålsundervisning det till de elever som uppfyller de formella kraven. 

Forskning (1) från Danmark, som är validerad av en expertgrupp (till skillnad från alla svenska 
undersökningar), säger med all önskvärt tydlighet att modersmål varken gör från eller till vad gäller 
utvecklingen i det språk som talas i landet. Detta innebär att man lägger stora pengar och personella 
resurser på något som inte hjälper denna grupp av barn eller samhället i stort. 

1. https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017 /maj/170503-ingen-entydige-effekter-af
forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisning 

I skollagen 10 kap fastslås att: 

"Modersmålsundervisning 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska 
ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett 
nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett 
språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket." 



Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och gymnasiesärskola. 
Då är det alltså ett "skall-krav". I övriga skolformer är detta bara ett "bör-krav" . 

Skolverkets rekommendationer i enlighet med skollagen: 

• "Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper 
och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen." 

• "Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande 
skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor. Inom kommunal vuxenutbildning 

ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål." 

• "Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om 

det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen 
dessa elever önskar att få undervisning i språket, och 

det finns en lämplig lärare." 

• "Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning." 

• "Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i 

grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i 
högst sju läsår sammanlagt." 

Vi har alltså att förhålla oss till att: 

• eleven ska ha grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet och 
• minst en vårdnadshavare skall prata modersmålet och 

• det skall vara umgängesspråket i hemmet och 
• minst fem behöriga elever i kommunen ansöker om detta. 

• En lämplig (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå och 
• modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet samt liknade former och 

• max sju års undervisning är ett "skall-krav". 

Förvaltningen måste alltså säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det talas i hemmet. 

Utifrån ovanstående punkter ber vi nu förvaltningen se över och skapa ett författningsdokument som kan 
gälla i vår kommun. Nedanstående 10 punkter skall beaktas med särskild vikt. 

Följande punkter bör impl~menteras vad gäller modersmålsundervisning: 

1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. 

Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda 

(betyg C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av 8-eller C-språk från åk 
6 och uppåt och ta fram ett test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade 

kunskapen finns, innan eleven erbjuds modersmålsundervisning. I de yngre åldrarna så finns 
nationella prov samt muntligt prov som möjlighet. Provet tas fram av en extern instans och är 

likvärdigt för alla elever och ökar på så sätt kvaliteten. 

2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte 
kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 

uppfylls. 



Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet 
uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 

3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller 
vuxenutbildningar. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen. 

I tider av mycket hårt ansträngd ekonomi i kommunerna måste vi prioritera bort verksamheter som 
inte är lagstadgade. Dessutom visar den senaste undersökningen från Danmark att det varken gör 
från eller till för elevens språkutveckling. Därför är det en kostnad som skall skäras bort. 

4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen. 

Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju år, även 
om man inte har sökt visa terminer. 

5. Förtydliga vad är en "lämplig lärare". 

En lämplig lärare i alla andra ämnen har legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som 
krav. Varför detta krav inte skulle omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen 
status. Lämplig lärare, enligt Sverigedemokraterna i Håbo, innebär i första hand legitimerad lärare i 
det aktuella språket, i andra hand legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande 
modersmålskunskaper i det aktuella språket. Vi är dock medvetna om att det är varje rektor som 
bestämmer detta men för att öka likvärdigheten och kvaliteten kring modersmål så anser vi att ett 
förtydligande är på plats. 

6. Sätt en tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, den 1 oktober och den 1 maj är lämpliga 
datum för att hinna hitta "lämplig" lärare kommande termin. 
Idag finns ingen tidsgräns för när eleven senast skall ha sökt modersmål. Detta finner vi orimligt, då 
det är omöjligt att rekrytera en lämplig pedagog med så snäv tidsram om alla regler om anställning 
skall följas. Det kan varken vara fackets eller sökandes åsikt att vi skall hoppa över dessa processer. 
Därför bör rektorerna ges rimlig tid att hitta adekvat personal, en rimlig tidsgräns är två månader, 
vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer med ansökan efter detta datum 
skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen. 

7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål som 

inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det är inte rimligt 

att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner. Målet med skolan 

måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för att senare lyckas med 

steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt att låta dem missa viktiga 

lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att lektionerna kan effektiviseras och 

bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt så länge kvoten elever inte överstiger 

kommunens rekommendation på max elever per klassrum. 

8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning. 

Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en extremt hög lärartäthet, som i 
många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall handlar det dessutom om enstaka 
undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som bor och arbetar på annan ort. 
Fjärrunderisning är ett alternativ som möjliggör samordning och skulle bespara Håbo kommun 
onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då avsaknad av legitimerad personal också 
är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare. 
Goda exempel och färdiga koncept finns redan idag. 

9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. 



Kravet är väldigt tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för 
att det skall behöva erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär 
en orimlig och helt ineffektiv undervisningssituation och detta tillvägagångssätt ska inte användas 
för att komma runt kravet på fem sökande elever. 

10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortande kravet på 5 sökande uppfyllas. 

Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen 
måste erbjuda det. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i det 
aktuella språket den terminen. 

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt 
Skolverkets föreskrifter i frågan så avser vi erbjuda modersmål till de barn som så önskar. 

Källor: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar+skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och
studiehandledning-pa-modersmal-i H6B138 

Med hänvisning till ovanstående så yrkar sverigedemokraterna i Hässleholm: 

Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Hässleholms kommun i större utsträckning 
än vad lagen kräver 
Att Hässleholms kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning 
Att ett språkkravstest införs i Hässleholms kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella 
språket 
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av 
Hässleholms kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet 
samt att språket talas i hemmet uppfylls 
Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun inte ska erbjudas i förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det 
Att Hässleholms kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum 
Att i Hässleholms kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en 
"lämplig lärare"-
Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska ha inkommit till 
Hässleholms kommun 
Att modersmålsundervisning i Hässleholms kommun skall bedrivas efter ordinarie skoltid 
Att Hässleholms kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning som standard. 
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner 
Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas 

Hanna Nilsson (SO) Hanna Sjöstrand (SO) Ulf Berggren (SO) 



Hässleholms 
kommun 

Bam· och utbildningsnämnden 

§ 174 

SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Initiativärende gällande "Minska utskrifter med 50%" 
Dnr: BUF 2021/2931 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet kan tas upp till behandling och 
besvaras på mötet i februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kristoffer Manno (C) har skickat in bilagt initiativärende. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

34 (45) 



"Minska utskrifter med 50%" 

21-11-29 

Nämndinitiativ om att effektivisera Barn och 

Utbildningsförvaltningens arbetssätt gällande skrivare 

och utskrifter. 

Effektivisering av arbetssätt relaterat till skrivare och utskrifter 
För att ha en möjlighet att hämta in det budgetunderskott som ligger på Barn och 
Utbildningsförvaltningen och för att man inte ska ta resurser från barn och ungas möjligheter vill jag 

att man ålägger förvaltningen att effektivisera sin användning av skrivare. På två år ska ett mål på 

50% mindre utskrifter totalt i förvaltningen nås. 

Motivering 
Då det fortfarande föreligger ett rejält budgetunderskott trots besparingar och effektiviseringar 

behöver politiken hjälpa till för att få till en utveckling gällande förvaltningens arbetssätt. För att man 

inte ska behöva påverka barnens möjligheter behöver olika arbetssätt utvecklas och effektiviseras. En 

väldigt stor post är användningen av skrivare och utskrifter. Detta behöver effektiviseras i hela 

kommunen både ur en ekonomisk- samt miljöaspekt och Barn- och utbildningsförvaltningen är inget 
undantag. Med digitala hjälpmedel och ett modernt arbetssätt, som det finns många goda exempel 

på i vår omvärld, kan detta mål nås. 

Med anledning av detta yrkar jag på: 

Att förvaltningschefen för Barn och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att minska det 

totala antalet utskrifter i hela förvaltningen med 50% på två år. Resultatet skall vara uppnått 

senast december 2023. 

Kristoffer Manno 

Centerpartiet 



i 
SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 175 

Val av ledamöter och ersättare i gymnasieskolans 
programråd för mandatperioden 2019-2022 -
Revidering 
Dnr: BUF 2020/634 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöter och ersättare väljs enligt 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Ersättare och ledamöter till gymnasieskolans programråd väljs enligt följande: 

Program Ledamot Ersättare 

Restaurang- och Jens Lindholm (SD) Asa Thurn (S) 
Livsmedelsprogrammet 

Handels- och Susanne Lottsfeldt Johan Lindman (S) 
Administrationsprogram.rnet (SD) 

Teknikprogrammet Stefan Svensson (KD) Monica Ero (S) 
Fjärde året på 
Teknikprogrammet 

Bygg- och Kristoffer Manno (C) Hanna Sjöstrand (SD) 
Anläggningsprogrammet 

El- och energiprogrammet Marie Hult (L) Joachim Fors (S) 

Fordons- och Joachim Fors (S) Hanna Sjöstrand (SD) 
Transportprogrammet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

35 (45) 



Häs~leholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Indust:1.-i.tekniska programmet 

Barn- och fritidsprogrammet 

Vå.rd- och 
Omsorgs programmet 

Naturvetenskapsprogranunet 
/ Samhällsvecenskaps-
programmet 
Internationell profil 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Erik Berg (M) Daniel Talmi.d (SD) 

Erika Heil-Utbult (KD) Jens Lindholm (SD) 

Jens Lindholm (SD) Agnetha Karlsson (MP) 

Johan Lind.man (S) Kjell Åke Lundin (FV) 

Utdraget bestyrkes 

36 (45) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 176 

Barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitiker 
mandatperioden 2019-2022 - revidering 
Dnr: BUF 2020/646 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera kontaktpolitikerna enligt 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens kon taktpolitiker behöver revideras då ersättarna 
har avgått. Nya ersättarna föreslås sättas in på de avgåendes plats enligt förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

37 (45) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utblldningsnämnden 

§ 177 

Anmälan om omfattande frånvaro 

Beslut 

Barn- och utbildoingsoämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen 7 kap. 20 § har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett 
skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen 7 kap. 23 § får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter om 
inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har 
gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske. 

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett förläggande gäller omedelbart om inte 
annat beslutas. 

Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: 

H ässleholms Montessoriskola 

Rektor Anette Adamsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2829 
Rektor Anette Adamsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2827 
Rektor Anette Adamsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2826 2(2) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

38 (45) 



Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Västerskolan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2021 /2929 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

39 (45) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och ulbildningsnämnden 

§ 178 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande 
behandling och/eller diskriminering för perioden 
2021-11-10 - 2021-12-08 
Dnr: BUF 2021/146 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Under perioden 2021-11-10 - 2021-12-08 har 92 anmälningar kommit in till barn
och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 § och diskrimineringslagen 
(2088:567). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

40 (45) 



Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 179 

Beslut enligt delegation 
Dnr: BUF 2021/12 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021 -12-16 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2021-12-16, § 179 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Namn 
Niklas Persson 
Christer Pettersson 
Anna Sjöd.in 
Britt Everlönn 
Birgitta Elmström 
PaulSzabo 

Rektorer/bitr. rektorer grundskolan 
Kristina Liljeström 
Susanne Sandqvist 
B R Rose-Marie Wannong 
Johan Johansson 
BR Jenny Nordqvist 
P är Bengtsson 
BR Håkan Andersson 
Carola Krantz 
BR Martin Olofsson 
BR Pernilla Åkesson 
Joakim Ask 
Robert Liljeström 
Ola Axelsson 
BR Anncie Bagge Carlson 
Cris tian Örn 
BR Lotta Kursdotter 
Anette Adamsson 
Charlotte Graham 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

! 
172 - 175 
49 - 57 
74 - 79 
35 - 36 
16 - 18 
35 - 36 

59 
26 
13 
32 - 33 
11 
15 -16 
16 - 17 
24 
18 
1 - 2 
18 
32 - 35 
23 - 24 
11 
13 
23 - 24 
22 - 25 
18 

Utdraget bestyrkes 

41 (45) 



Hässleholms 
kommun 

Bem- och utbildningsnämnden 

BR Aeneas Moreaud 
Pernilla Bill Håkansson 
BR Jonas Abrahamsson 
BR Annica Bjerkebo 
Eva Almström 
BR Marlene Ekstrand 

Rektor/ förskola 
Helena Jonasson 
J oseph.ine Hagberg 
Marina Holmqvist 
Maria Larsson 
Lisbeth Nordin 
Ursula I Söderlund 
Anna Wallin 
Angela Jonsson 
Ingrid Wetterlund Szabo 
Petra Carlsson 
Lise-Lotte Kjellsdotter 
Monika Akesson 
Sandra Jönsson 
Annette Johansson 
Husnije Ahmeti 

Rektorer/ bit rektorer gymnasieskolan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

13 
28- 29 
24 - 25 
18 - 19 
29- 32 
28- 31 

42 
24 - 29 
12 - 13 
33 - 34 
32- 33 
30- 34 
29 - 30 
14 - 15 
25 - 26 
24- 28 
23 
35- 42 
27 - 31 
19 - 20 
8-9 

BR Johanna Lindqvist 6 - 7 
Särskolan 
Bennie Söderblom 
Maria Troedsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

48 - 51 
43 - 54 

Utdraget bestyrkes 

42 (45) 



SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 180 

Beslut enligt delegation som skickats till 
Skolinspektionen eUer annan myndighet 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2021 -12-16, § 180 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande till Skolinspektionen eller annan myndighet, enligt delegation, redovisas 
enligt nedan: 

1. Förvaltningens yttrande avseende begäran om yttrande med anledning av 
uppgifter gällande Furutorpskolan 4-9. 
Dnr BUF 2021/2526 

2. Förvaltningens yttrande över "Översiktsplan - Hässleholms kommun". 
Dnr BUF 2020/1380 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

43 (45) 



Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 181 

För kännedom 

Beslut 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Förvaltningsrättens dom 2021-11-12. Bidrag i form av tilläggsbelopp till 
fristående skola enligt skollagen. 
Dnr BUF 2020/1997 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 

44 (45) 



SAMMAN1RÄDESPROTOK0ll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnsmnden 

§ 182 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Tf förvaltningschefen informerar barn- och utbildn.ingsnämnden om vad som är på 
gång i verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

45 (45) 
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