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Barn- och 
utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritids § 140 
2023 - revidering 

Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg, förskola - Revidering § 141 

Internbudget - investeringsbudget 2023 § 142 

Internbudget - driftbudget 2023 § 143 

Ändring av taxa för barnomsorgsavgift, maxtaxa, från och med 1 § 144 
januari 2023 

Granskningsrapport 2022 § 145 

lnternkontrollplan 2023 samt risk- och väsentlighetsanalys § 146 

Beslut om att dra tillbaka godkännandet, från den 26 maj 2011 § 147 
(§124,) för Mariana Dragoman om att med rätt till bidrag bedriva 
enskild pedagogisk omsorg för natt och dag 

Beslut om att Citronfjärilen AB fortsatt uppbär ersättning enligt § 148 
nuvarande bidragsnivå och principer från och med den 23 december 
2022 

Biblioteksplan för Hässleholms kommun 2023-2024 § 149 

Anmälan om omfattande frånvaro § 150 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande behandling § 151 
och/eller diskriminering för perioden 2022-11-06 - 2022-12-11 

Beslut enligt delegation § 152 

Beslut enligt delegation som skickats till Skolinspektionen eller annan § 153 
myndighet 

övriga anmälningsärenden § 154 

Förvaltningschefen informerar § 155 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass, 
grundskola och fritids 2023 - revidering 
Dnr: BUF 2022/2322 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa Resursfördelning för förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamhet 2023 enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Fördelningsmodellen beskriver grunderna för resurstilldelning till kommunens 
skolor, F-9, och fritidshemsverksamhet. Syftet är att uppnå en så rättvis fördelning 
som möjligt till verksamheterna. Fördelningsmodellen tar hänsyn till 
skolenheternas varierande förutsättningar och behov. 

Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och hur de tilldelade resurserna 
används inom rektorsområdet. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Fördelning av driftbudget sker i linje med barn- och utbildningsnämndens mål att 
Alla ska få bli sitt bästa. 

Barnperspektivet 
Fördelning av driftbudget sker i linje med barn- och utbildningsnämndens mål att 
Alla ska få bli sitt bästa. 

Miljökonsekvenser 
Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan 2022-12-06. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

<lL J f 
Utdraget bestyrkes 
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Barn-och 
utbildningsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Kostnadsökningar för livsmedel revideras från 20 procent till 15 procent. De 
budgeterade kostnaderna minskar därmed med ca 581 tkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 101, 
följande: 

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

• Att fastställa Resursfördelning för förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamhet 2023 enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Joachim Fors (S) deltar inte i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg, 
förskola - Revidering 
Dnr: BUF 2022/2324 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden besluta följande: 

• Att fastställa presenterat förslag till förändrad Resursfördelningsmodell för 
förskola och pedagogisk omsorg 2023. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Fördelningsmodellen beskriver grunderna för resurstilldelning till kommunens 
förskolor och pedagogiska omsorg. Syftet är att uppnå en så rättvis fördelning 
som möjligt till verksamheterna. Varje ledare skall göra en egen bedömning av hur 
den tilldelade resursen fördelas. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Fördelning av driftbudget sker i linje med barn- och utbildningsnämndens mål att 
Alla ska få bli sitt bästa. 

Barnperspektivet 
Fördelning av driftbudget sker i linje med barn- och utbildningsnämndens mål att 
Alla ska få bli sitt bästa. 

Miljökonsekvenser 
Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan 2022-12-06. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnadsökningar för livsmedel revideras från 20 procent till 15 procent. De 
budgeterade kostnaderna minskar därmed med ca 319 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn-och 
utbildningsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-1 2-12, § 100, 
följande: 

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

• Att fastställa presenterat förslag till förändrad Resursfördelningsmodell för 
förskola och pedagogisk omsorg 2023. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Joachim Fors (S) deltar inte i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

§ 142 

Internbudget investeringsbudget 2023 
Dnr: BUF 2022/2840 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från 
Investeringsplanen 2023, fördela ospecificerad budgetresurs om 5 000 tkr. 

• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från 
Investeringsplanen 2023, fördela destinerad resurs, 5 800 tkr, för 
inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola och 
hörselförskola. 

• Att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från av 
kommunfullmäktige fastställd ram för investeringsbudget fördela 
destinerad resurs, 350 tkr, för inventarier till ny lokalisering för Familjens 
hus. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022 fastställdes en 
budgetram, totalt 11 150 tkr, för barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget för 2023 enligt följande: 

Ospecificerat 
Inventarier och hörselteknisk utrustning 
till Silviaskolans hörselskola och hörselförskola 
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

5 000 tkr 

5 800 tkr 
350 tkr 

Fördelning av investeringsmedel sker i linje med barn- och utbildningsnämndens 
mål att Alla ska få bli sitt bästa. 

Barnperspektivet 
Fördelning av investeringsmedel sker i linje med barn- och utbildningsnämndens 
mål att Alla ska få bli sitt bästa. 

Miljökonsekvenser 
Vid upphandling beaktas av kommunen antagna miljökrav. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn-och 
utbildningsnämnden 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan 2022-12-06. 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Nämndens driftbudget belastas med kapitalkostnader, i form av avskrivning och 
intern ränta, för investeringar med anslagstyp 2 vilket för 2023 är investeringar 
som finansieras av den ospecificerade budgettilldelningen. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 102, 
följande: 

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

• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från 
Investeringsplanen 2023, fördela ospecificerad budgetresurs om 5 000 tkr. 

• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från 
Investeringsplanen 2023, fördela destinerad resurs, 5 800 tkr, för 
inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola och 
hörselförskola. 

• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, med utgångspunkt från av 
kommunfullmäktige fastställd ram för investeringsbudget fördela 
destinerad resurs, 350 tkr, för inventarier till ny lokalisering för Familjens 
hus. 

Yrkande 
Stefan Larsson (M) yrkar att det på punkt 1 i beslutsförslaget sätts punkt efter 5000 
tkr. 

Omröstning 
Ordförande finner att det finns två förslag att ta ställning till dels liggande förslag 
och dels Stefan Larssons ändringsyrkande. Ordförande ställer proposition på 
förslagen och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller 
liggande förslag med Stefan Larssons ändring. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Internbudget - driftbudget 2023 
Dnr: BUF 2022/2841 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa internbudget avseende driftbudget för nämndens 
verksamheter 2023 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 

Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022 fastställdes en 
budgetram för barn- och utbildningsnämndens verksamheter till 1 523 941 tkr. 
Ramen innehåller dels 2 500 tkr i generellt besparingsuppdrag dels riktat 
besparingsuppdrag till gymnasiet på 2 000 tkr. Tillskott för kompensation för 
lokalkostnadsökningar i bidragen till fristående huvudmän, 2 270 tkr. Ramen är 
inklusive lönekompensation för 2022-års lönerevision och preliminärt förändrat 
PO-pålägg. 

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. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 103, 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

följande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

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

• Att fastställa internbudget avseende driftbudget för nämndens 
verksamheter 2023 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 
Joachim Fors (S) deltar inte i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Ändring av taxa för barnomsorgsavgift, maxtaxa, från 
och med 1 januari 2023 
Dnr: BUF 2022/2783 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa förändringar av beloppen i "Taxa för barnomsorgsavgifter, 
maxtaxa" enligt redovisning under Ekonomiska konsekvenser med 
tillämpning från och med 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Fiirordning (2001: 160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom fljrskolan 
och fritidshemmet ändrades genom SFS 2015: 153. Ändringen innebär 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 ändring av 
taxan i enlighet med de uppgifter om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad 
som Skolverket ska lämna en gång per år. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 104, 
följande: 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 
barn- och utbildningsnämnden besluta följande: 

• Att fastställa förändringar av beloppen i "Taxa för barnomsorgsavgifter, 
maxtaxa" enligt redovisning under Ekonomiska konsekvenser med 
tillämpning från och med 1 januari 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~JF 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Granskningsrapport intern kontroll 2022 
Dnr: BUF 2022/2838 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Granskningsrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021 -12-16 att godkänna intern 
kontrollplan för nämndens ansvarsområde för 2022. 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. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 105, 
följande: 

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

• Granskningsrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

lnternkontrollplan 2023 samt risk- och 
väsentlighetsanalys 
Dnr: BUF 2022/2839 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

• Att godkänna risk- och väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll 
2023. 

Beskrivning av ärendet 

En risk och väsentlighetsansalys, bilaga 1, 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, bilaga 2. En motivering ska finnas med i analysen till varför de 
olika arbetsmomenten lyfts in i den interna kontrollplanen. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 106, 
följande: 

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

• Att godkänna risk- och väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Beslut om att dra tillbaka godkännandet, från den 26 
maj 2011 (§124,) för Mariana Dragoman om att med rätt 
till bidrag bedriva enskild pedagogisk omsorg för natt 
och dag 
Dnr: BUF 2022/1710 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden besluta följande: 

Att dra tillbaka godkännandet, från den 26 maj 2011 (§124,) för Mariana 
Dragoman om att med rätt till bidrag bedriva enskild pedagogisk omsorg för natt 
och dag avseende den del som avser tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 
det vill säga obekväm arbetstid. 

Beskrivning av ärendet 

I beslut i barn- och utbildningsnämnden den 26 maj 2011, §124, godkändes Mariana 
Dragomans ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg natt och dag med rätt till 
bidrag. 

Den 23 mars 2017 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut, § 60, om 
godkännande för Citronfjärilen AB att bedriva förskola från och med den 1 april 
2017. Av beslutet framgår vidare att från samma datum, den 1 april 2017, upphör 
pedagogisk omsorg dagtid måndag till fredag i Citronfjärilen AB:s regi och rätten till 
bidrag för denna verksamhet. 

Citronfjärilen AB, Raluca Dragoman, har den 17 juni 2022 inkommit med en 
önskan (se bilaga 1) om "att pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid inte ska 
betraktas som pedagogisk omsorg enligt 25 kap. 2 § skollagen utan som s.k. 
nattomsorg enligt 25 kap. 5 §". I samma inkomna handling konstaterar 
huvudmannen att: "Om verksamheten betraktas som nattomsorg enligt 25 kap. 5 § 
skollagen har inte kommunen någon tillsyn över verksamheten och ingen skyldighet 
att lämna bidrag till den, dock kan kommunen välja att betala bidrag även för sådan 
verksamhet." (se bilaga1). 

Vid möte med förvaltnings chef och utredare den 10 november 2022 bekräftar 
huvudmannen, Raluca Dragoman, att Citronfjärilen AB inte längre vill ha tillståndet 
för att bedriva enskild pedagogisk omsorg för dag och natt(§ 124 Beslut 
2011-05-26), det vill säga att hon begär att tillståndet dras tillbaka. Vid detta möte 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

framförs också önskemål om en avsiktsförklaring avseende avtal om ekonomiskt 
bidrag för bedrivande av verksamheten enligt 25 kap. 5 §. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 108, 
följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Sänt till: 
Citronfjärilen AB 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Beslut om att Citronfjärilen AB fortsatt uppbär 
ersättning enligt nuvarande bidragsnivå och principer 
från och med den 23 december 2022 
Dnr: BUF 2022/2967 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Att Citronfjärilen AB fortsatt uppbär ersättning enligt nuvarande bidragsnivå och 
principer från och med den 23 december 2022 tills dess att ett avtal om ersättning 
för bedrivande av omsorg enligt 25 kap. 5 § skollagen skrivits mellan Hässleholms 
kommun och Citronfjärilen AB. Beslutet gäller dock som längst till och med den 
30 juni 2023 om inte avtal slutits innan dess. 

Beskrivning av ärendet 

Då beslut om att dra tillbaka godkännandet, från den 26 maj 2011 (§124,) för 
Mariana Dragoman om att med rätt till bidrag bedriva enskild pedagogisk omsorg 
för natt och dag avseende den del som avser tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds, det vill säga obekväm arbetstid, fattas upphör tidigare beslut om 
bidrag/ ersättning för den verksamhet som bedrivs idag. 

För att detta inte ska drabba verksamheten och därmed inskrivna barn så behöver 
ersättningen för den bedrivna verksamheten regleras tills ett avtal mellan 
Hässleholms kommun och Citronfjärilen skrivits eller som längst till den 30 juni 
2023. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ej aktuellt 

Barnperspektivet 
Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser 
Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Citronfjäril.en AB uppbär fortsatt ersättning enligt nuvarande bidragsnivå och 
principer från och med den 23 december 2022 tills dess att ett avtal om ersättning 
för bedrivande av omsorg enligt 25 kap. 5 § skollagen skrivits mellan Hässleholms 
kommun och Citronfjäril.en AB. Beslutet gäller dock som längst till och med den 
30 juni 2023 om inte avtal slutits innan dess. 

Sänt till: 
Citronfjäril.en 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Biblioteksplan för Hässleholms kommun 2023-2024 
Dnr: BUF 2022/2847 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna följande: 

• Biblioteksplan för Hässleholms kommun 2023-2024 enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt § 2 bibliotekslagen är varje kommun skyldig att ha en biblioteksplan för sin 
verksamhet. Hässleholms kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal 
biblioteksverksamhet, folkbibliotek, skol- och gymnasiebibliotek, särskola och 
Skolbibliotekscentralen (SBC). 

Biblioteksplanen beskriver den samlade biblioteksverksamheten och dess 
möjligheter att tillgodose medborgarnas tillgång till information, lärande, möten och 
kunskap i den fysiska litteraturen eller genom digitala källor, samt till kulturella 
upplevelser. Planen är en revidering av Biblioteksplanen 2018-2022 och beskriver 
riktningen för biblioteksverksamhet i Hässleholm åren 2023- 2024. 

Syftet med planen är att synliggöra all biblioteksverksamhet för kommunens 
invånare, politiker och tjänstemän. Den fungerar också som ett gemensamt 
styrdokument för verksamheten på alla kommunens bibliotek 
Nuvarande biblioteksplan går ut 2022-12-32 och Barn och utbildningsnämnden har 
därmed enligt reglementet i uppdrag att fastställa ny biblioteksplan för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet. 

Planen ska egentligen gälla för fyra år men för att bättre stämma överens med 
mandatperioderna, där en ny nämnd rimligen vill ha möjlighet att påverka innehållet 
i planen så det inte optimalt att en ny plan för hela perioden tas i slutet av 
mandatperioden innan en ny nämnd har tillträtt. Därför föreslås att denna 
biblioteksplan endast skall gälla för perioden 2023-2024 och att därpå följande 
planer tas för fyra år i taget. 

Förslaget tas även i Kultur- och fritidsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-12-12, § 109, 
följande: 

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott godkänna: 

• Biblioteksplan för Hässleholms kommun 2023-2024 enligt bilaga. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

F 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Anmälan om omfattande frånvaro 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 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: 

Bjärnums skola F-9 

Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2931 
Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2910 
Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2876 
Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2852 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2851 
Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2827 
Biträdande rektor Lena Olofsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde 
har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2926 

Hässlehohns Montessoriskola 

Rektor Gull-Britt Persson Binnergård har anmält att en elev inom hennes 
rektorsområde har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2932 
Rektor Gull-Britt Persson Binnergård har anmält att en elev inom hennes 
rektorsområde har stor frånvaro . 
Dnr: BUF 2022/2720 

Västerskolan F-9 

Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2902 
Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2878 
Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektors område har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2877 
Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2752 
Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektors område har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2751 
Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektors område har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2750 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

Thoren Framtid Grundskola 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Rektor Anne Henrichson anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2952 
Rektor Anne Henrichson anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2951 
Rektor Anne Henrichson anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/2950 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

q_ f 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande 
behandling och/eller diskriminering för perioden 
2022-11-06 - 2022-12-11 
Dnr: BUF 2022/512 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Under perioden har 99 anmälningar kommit in till barn- och utbildningsnämnden 
enligt skollagen 6 kap. 10 § och diskrimineringslagen (2088:567). Under samma 
period har 111 ärenden avslutats och i 112 ärenden pågår utredning/uppföljning. 
9 % av de avslutade ärendena bedömdes inte vara kränkande. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

F 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 152 

Beslut enligt delegation 
Dnr: BUF 2022/493 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2022-12-22, § 152 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Namn 
Niklas Persson 
Christer Pettersson 
Anna Sjödin 
Jan-Olof Olofsson 
Britt Everlönn 
Annika Persson 
Paul Szabo 
Petra Videll 

Rektorer/bitr. rektorer grundskolan 
Susanne Sandqvist 
BR Rose-Marie Wannong 
Johan Gunnars son 
Johan Johansson 
Ulf Nilsson 
Håkan Andersson 
BR Lena Ljungvall 

Anders Johannesson 
BR Pernilla Åkesson 
Joakim Ask 
BR Anders Johansson 
Ola Axelsson 
BR Ann Svanström 
Anette Lindblom 
Camilla Zander 
BR Martin Olofsson 
BR Lotta Kursdotter 
BR Jonas Abrahams son 

.lL 
313 - 316,318 
38 - 41 
55 - 56 
66 - 70 
39 - 41 
7 
36 
2 

37 
13 - 15 
13 
36 - 41 
5 - 8 
17 - 19 
4 

20 - 21 
21 
28 
21 
24- 26 
16 
4 
13 
20 - 21 
8 
26 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

Eva Almström 

Rektor/ förskola 
Helena Jonasson 
J osephine Hagberg 

Marina Holmqvist 
Maria Larsson 
Anna Wallin 
Annette Johansson 
Asa Ahlgren 
Petra Carlsson 
Lise-Lotte Kjellsdotter 
Monika Åkesson 
Annika Malm 
Ulrika Pålsson 
Barbara Rogowski 

Rektorer/bit rektorer gymnasieskolan 
Therese Lindecrantz 
BR Elin Tillawi 
BR Jenny Nilsson 

Särskolan 
Gull-Britt Persson Binnergård 
Maria Troedsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

F 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

18 - 19 

14 - 15 
19 - 23 

14 - 17 
26 - 27 
33 - 41 
11 
24- 28 
27 - 41 
25 - 28 
50 - 53 
15 - 16 
3 
23 - 24 

11 - 12 
1 
13 - 14 

75 - 85 
14 - 20 

Utdraget bestyrkes 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Beslut enligt delegation som skickats till 
Skolinspektionen eller annan myndighet 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2022-12-22, § 153 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

1. Förvaltningens yttrande avseende uppgifter om kränkande behandling vid 
Linneskolan F-9 2022-11 -08. Barn- och elevombudets begäran om 
komplettering 2022-11-22. 
Förvaltningens yttrande 2022-12-11. 
Dnr BUF 2022/1296 

2. Skolväsendets överklagandenämnd 2022-11 -22. 
Förvaltningens svar 2022-12-01. 
Skolväsendets överklagandenämnds begäran om erforderlig handläggning 
2022-12-01. 
Förvaltningen yttrande 2022-12-06. 
Dnr BUF 2022/1964 

3. Skolinspektionens beslut 2022-11-29. Tillsyn av grundskolan Tyringe Skola 
F-9. 
Dnr BUF 2021/317 

4. Förvaltningens yttrande gällande uppgifter om kränkande behandling vid 
Tyringe skola F-9. 
Barn- och elevombudets beslut 2022-11-28. 
Dnr BUF 2022/2452 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Barn-och 
utbildningsnämnden 

§ 154 

Övriga anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

BUF 2021/1410-6 Kommunfullmäktige - Strategisk plan 2023-2025 med Budget 
2023 och flerårsplan 2024-2025. 

BUF 2022/2954-1 Kommunfullmäktige - Elektroniska underskrifter i 
Hässleholms kommun. 

BUF 2022/2714-1 Kommunstyrelsen - Tekniska nämndens redovisning av 
utvärdering av internhyressystemet. 

BUF 2022/2821-1 Barn- och utbildningsförvaltningen-Avstängning av elev i 
grundskolan. 

BUF 2022/2834-1 Barn- och utbildningsförvaltningen -Avstängning av elev i 
grundskolan. 

BUF 2022/2946-1 Barn- och utbildningsförvaltningen - Avstängning av elev i 
grundskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

f 
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Barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-22 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar barn- och utbildningsnämnden om vad som är på 
gång i verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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