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BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
2008-01-24

Komplettering av föredragningslistan
Närvarorätt för personalföreträdare vid dagens sammanträde
Tack till personal och skolledning i område 6, Vinslöv
Elevärende – Ungdomscentrum
Investeringsbudget 2008
Överklagande från Hässleholms Montessoricentrum – Yttrande
Skånetrafikens beslut om ändrade giltighetstider för gymnasiekorten
Årsredovisning 2007 – Verksamhetsberättelse
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2007 utifrån
kommunfullmäktiges fastställda mål – Uppföljning
Anhållan om att idrottsgymnasier i handboll och brottning inrättas i
Hässleholms kommun från läsåret 2008-2009
Anhållan om att idrottsgymnasium i simning inrättas i Hässleholms
kommun
Inrättande av tjänst som skolöverläkare tillika skolläkare
Motion om mindre klasser i grundskolan – Redovisning av genomförd
undersökning i område 2, Läreda
Integrationsskapande åtgärder – Område 2, Läreda
Inrättande av akutförskola i centrala Hässleholm
Intern kontrollrapport för år 2007
Avtal mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avseende
ersättning för flyktingbarnomsorg – Uppsägning av avtalet
Ändring i delegationsplanen
Matematikbiennette 2008 – Deltagande
Rapporter
Information
Beslut enligt delegation

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-01-24

Sid

1 (29)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:55

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lars-Göran Wiberg, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c), §§ 1-15, kl. 08:30-09:50
Hans Tosteberg (fp), § 1 t.o.m. punkt 9 § 21 kl. 08:30-11:00
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Christofer Olofsson (m) tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Sivert Aronsson (fp) tjg för Hans Tosteberg punkt 10 § 21 t.o.m. §22
Sven Davidsson (c) tjänstgörande för Lena Olsson (c) §§ 16-22
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Sven Davidsson (c) delvis § 5 t.o.m. § 15 kl. 08:50-11:55
Sivert Aronsson (fp), § 1 t.o.m. punkt 9 § 21
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 1-3, 5-15
Claes Ruderstam (SACO), §§ 1-3, 5-15

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Kronfelt, controller §§ 1 t.o.m. 1 § 21
Inger Persson, rektor § 4
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 29 januari, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 1-22

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Kristina Lind

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-01-24

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-01-24

Datum då anlaget
sätts upp

2008-01-30

Datum då anslaget
tas ned

2008-02-21

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-01-24

Sid
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§1

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
-

Justerare

Tack till personalen i område 6 Vinslöv
Mål nr 7034-06 Överklagande från Hässleholms Montessoricentrum –
Yttrande
Skånetrafikens beslut om ändrade giltighetstider för gymnasiekorten

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-01-24

Sid
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§2

Närvarorätt för personalföreträdare vid dagens
sammanträde
Dnr 2008.50 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden medger att personalföreträdarna
utöver de ärenden som närvarorätten avsåg i föredragningslistan,
nämligen
-

Investeringsbudget 2008
Årsredovisning 2007 – Verksamhetsberättelse
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2007
utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål – Uppföljning
Anhållan om att idrottsgymnasium i handboll inrättas i Hässleholms
kommun från läsåret 2008-2009
Anhållan om att idrottsgymnasium i brottning inrättas i Hässleholms
kommun
Anhållan om att idrottsgymnasium i simning inrättas i Hässleholms
kommun
Inrättande av tjänst som skolöverläkare tillika skolläkare
Motion om mindre klasser i grundskolan – Redovisning av genomförd
undersökning i område 2, Läreda
Integrationsskapande åtgärder – Område 2 Läreda
Inrättande av akutförskola i centrala Hässleholm

får närvara när följande ärenden behandlas.
-

Justerare

Tack till personalen i område 6 Vinslöv
Mål nr 7034-06 Överklagande från Hässleholms Montessoricentrum –
Yttrande
Skånetrafikens beslut om ändrade giltighetstider för gymnasiekorten

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-01-24

Sid
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§3

Tack till personal och skolledning i område 6, Vinslöv
Barn- och utbildningsnämnden tackar skolledning och personal i område
6, Vinslöv för att man på ett mycket tillfredställelse sett hanterat den
synnerligen besvärliga situation man befann sig i den 14 januari 2008
då ett gäng ungdomar hotade elever och personal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-01-24
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§4

Elevärende – Ungdomcentrum
Dnr 2008.22 607

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av rektor vidtagna
åtgärden med interimistisk avstängning och beslutar efter gjord
utredning och vidtagna åtgärder att någon ytterligare avstängning av
eleven inte skall ske.
Ärendet
Rektor vid ungdomcentrum, Inger Persson redogör i skrivelse 2007-12-13
för åtgärder som vidtagits mot elev som går på individuella programmet
med bland annat interimistisk avstängning under tiden 2007-12-12—
12-20 (Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i avvaktan
på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Elevens vårdnadshavare har inbjudits att muntligen yttra sig inför
barn- och utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet
med gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Ärendets tidigare behandling
När arbetsutskottet 2008-01-10, § 4 behandlade ärendet beslöts att
ärendet skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden så att
vårdnadshavaren gavs möjlighet att yttra sig.
Elevens vårdnadshavare hade vid arbetsutskottets sammanträde inte
kunnat inbjudas att muntligen yttra sig inför ställningstagandet i ärendet
i enlighet med Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen då
vårdnadshavaren befann sig utomlands.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av rektor vidtagna
åtgärden med interimistisk avstängning och beslutar efter gjord
utredning och vidtagna åtgärder att någon ytterligare avstängning av
eleven inte skall ske.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

7

§5

Investeringsbudget 2008
Dnr 2008.18 041

Beslut
De tilldelade medlen på 9 295 000 kronor fördelas enligt förslag
2007-12-20.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
investeringar år 2008 tilldelats 9 295 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2007-12-20 på fördelning av tilldelad ram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 3 där man föreslog att de tilldelade medlen
på 9 295 000 kronor fördelas enligt förslag 2007-12-20.
Beslutgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-01-24
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§6

Mål nr 7034-06 Överklagande från Hässleholms
Montessoricentrum – Yttrande
Dnr 2006.139 718

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2008-01-23
som sitt eget yttrande till länsrätten.
Ärendet
I en överklagandeskrift som kom in till länsrätten den 12 juli 2006
har Hässleholms Montessoricentrum överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 juni 2006, § 88, att godkänna rapporten
från genomförda inspektioner på Hässleholms Montessoricentrums
förskolor Ekbacken, 88:an och Solstrålen med de ställda krav på
åtgärder som redovisas.
Målet har hos länsrätten handlagts som ett överklagande enligt
reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen i mål nr.
7034-06. Enligt länsrätten rör saken i målet ett föreläggande enligt
2 a kap. 16 § skollagen som kan överklagas enligt förvaltningslagen.
Överklagandet har skickats in till länsrätten. Länsrätten översänder
därför överklagandet till barn- och utbildningsnämnden för
rättidsprövning i enlighet med 24 § förvaltningslagen.
I skrivelse 2008-01-18 ber länsrätten barn- och utbildningsnämnden
inkomma med yttrande om överklagandet har kommit in i rätt tid
samt över andra frågor som har berörts i mål nr. 7034-06 senast
den 8 februari 2008.
Handlingar i ärendet
Länsrättens skrivelse 2008-01-18.
Förslag daterat 2008-01-23 till yttrande.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2008-01-23
som sitt eget yttrande till länsrätten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-01-24

Sid
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§7

Skånetrafikens beslut om ändrade giltighetstider för
gymnasiekorten
Dnr 2008.37 623

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen skrivelse
2008-01-23 och översända den till nämnden för kollektivtrafik samt
Skånetrafiken.
Ärendet
Fram till årsskiftet 2007-2008 gällde gymnasiekortet helgfri måndag
till fredag kväll klockan 20.00.
Skånetrafiken har fattat beslut om att nya giltighetstider för
gymnasiekortet skall gälla från vårterminen 2008 enligt följande:
Giltighetstid: vardagar mellan klockan 06.00 – 18.00.
På grund av en informationsmiss av Skånetrafiken har man beslutat
att under våren 2008 justera giltighetstiden till vardagar klockan
06.00 – 20.00.
Syftet med gymnasiekortet är att elever ska kunna ta sig mellan
bostadsorten och skolorten för att kunna fullfölja sina gymnasiestudier.
Utbudet av gymnasieutbildningar samt valfriheten har ökat och därmed
rörligheten bland gymnasieelever. Under 2005 tecknade kommunerna i
Skåne nordost ett samverkansavtal om fritt sökande/val av
gymnasieskola/utbildning. Från hösten 2008 gäller ett nytecknat
samverkansavtal mellan 23 kommuner i Skåne samt Sölvesborgs
kommun, heltäckande för Skåne nordost, nordväst (NOSAM) och sydost
(SÖSK), med samma innehåll.
Elevens val av skola innebär idag ofta längre resvägar med flera byten
och medför att många elever dagligen har restider efter klockan 18.00.
Gymnasiets utbildningar innehåller ämnen, kurser, praktik och
utbildningsmoment som schemaläggs av skolorna efter 18.00.
Arbetsplatsförlagd utbildning kan pågå/sluta efter 18.00: Elever följer
handledarens/arbetsplatsens arbetstider. Det kan bl. a gälla butiksarbete,
arbete inom vård- och omsorg, hotell och restaurang, naturbruk.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-01-24
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Estetiska kurser i musik, dans, teater där
konserter/föreställningar/uppvisningar förläggs till kvällstid.
Beslutet att ändra giltighetstiden för gymnasiekortet motverkar därför
regional samverkan och rörlighet.
Handlingar i ärendet
Förslag till skrivelse daterad 2008-01-23 till nämnden för kollektivtrafik
och Skånetrafiken.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen skrivelse
2008-01-23 och översända den till nämnden för kollektivtrafik samt
Skånetrafiken.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid

2008-01-24
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§8

Årsredovisning 2007 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2008.27 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar det förslag till verksamhetsberättelse för 2007 som framtagits av förvaltningen.
Förvaltningen medges att i efterhand göra redaktionella ändringar.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2007.
Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse för 2007 daterad.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar det förslag till verksamhetsberättelse för 2007 som framtagits av förvaltningen.
Förvaltningen medges att i efterhand göra redaktionella ändringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§9

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2007 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
Uppföljning
Dnr 2007.16 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
2007-12-21 av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder
densamma till kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att Hälsoringens
hälsoanalyser årligen skall avrapporteras till arbetsutskottet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2007-01-25, § 9
verksamhetsplanering för 2007 utifrån de av kommunfullmäktige
den 18 december 2006 fastlagda övergripande målen för 2007.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Redovisning 2007-12-21 av de åtgärder som vidtagits för att uppnå
målen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 2 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning 2007-12-21
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
Hälsoringens hälsoanalyser skall årligen avrapporteras till arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-01-24
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§ 10

Anhållan om att idrottsgymnasier i handboll och brottning
inrättas i Hässleholms kommun från läsåret 2008-2009
Dnr 2007.412 612, 2007.427 612

Beslut
Idrottsgymnasier i handboll och brottning inrättas från läsåret 2008-2009
i Hässleholms kommun.
Finansiering skall ske inom gymnasieskolans tilldelade ram.
Ärendet
Handbollsföreningarna Vinslövs HK, Hässleholms HF och Bjärnums
HK anhåller i skrivelse 2007-09-26 om att idrottsgymnasium i
handboll inrättas i Hässleholms kommun från läsåret 2008-2009.
Brottarakademin för nordöstra Skåne och Blekinge anhåller i skrivelse
2007-10-03 om att idrottsgymnasium i brottning inrättas i Hässleholms
kommun.
Förvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2007-11-22 och reviderad
2007-12-18 möjligheterna att kombinera specialidrott med
gymnasieutbildningar i Hässleholms gymnasieskolor.
Handlingar i ärendet
Handbollföreningarna Vinslövs HK, Hässleholms HF och Bjärnums HK
skrivelse 2007-09-26.
Brottarakademins för nordöstra Skåne och Blekinge skrivelse 2007-09-26.
Förvaltningens skrivelse 2007-11-22 och reviderad 2007-12-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-11-29, § 154 där man beslöt att återremittera
ärendet för ytterligare utredning.
Arbetsutskottet 2008-01-10, §§ 5 och 6 där man beslöt att ärendena
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) yrkar att idrottsgymnasier i handboll och brottning
införs från läsåret 2008-2009 och att finansieringen sker av medel
avsatta i den centrala resursen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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Johan Berglund (m) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
att idrottsgymnasier i handboll och brottning införs från läsåret
2008-2009 och att finansieringen sker inom gymnasieskolans
tilldelade ram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Willy Ohlssons yrkande och
dels Johan Berglunds och Kristina Linds yrkande och finner
Johan Berglunds och Kristina Linds yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Johan Berglunds och Kristina Linds yrkande.
Nej-röst för bifall till Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Christofer Olofsson
Karin Nilsson
Lena Olsson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Axelsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

Parti
c
kd
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

Avstår

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-01-24
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§ 11

Anhållan om att idrottsgymnasium i simning inrättas
i Hässleholms kommun
Dnr 2007.488 612

Beslut
Ett eventuellt införande kommer att prövas i samband med att 2009 års
budget fastställs.
Ärendet
Mikael Björklund, huvudtränare i S 71 framför i skrivelse 2007-11-26
att simklubbarna i Hässleholms kommun är intresserade av att
ett idrottsgymnasium i simning inrättas i kommunen från läsåret
2009-2010.
Förvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2007-11-22 och reviderad
2007-12-18 möjligheterna att kombinera specialidrott med
gymnasieutbildningar i Hässleholms gymnasieskolor.
Handlingar i ärendet
Mikael Björklunds skrivelse 2007-11-26
Förvaltningens skrivelse 2007-11-22 och reviderad 2007-12-18.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden informerades om ärendet vid sitt
sammanträde 2007-12-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 11 där man föreslog att ett eventuellt
införande skall prövas i samband med att 2009 års budget fastställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 12

Inrättande av tjänst som skolöverläkare tillika skolläkare
Dnr 2007.534 022

Beslut
20/40 tjänst som skolöverläkare tillika skolläkare inrättas från 2008-07-01
med ansvar för i första hand de övergripande frågorna samt
skolläkaruppgifterna i en del av kommunens grund- och gymnasieskolor.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2007-02-22, § 33 organisation
och övergripande mål för skolhälsovården i Hässleholms kommun.
För att målen i fastställd organisation skall uppnås behöver en tjänst
på 20/40 inrättas som skolöverläkare tillika skolläkare med ansvar för
i första hand de övergripande frågorna samt skolläkaruppgifterna i en
del av kommunens grund- och gymnasieskolor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens redovisning i skrivelse 2007-12-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 12 där man föreslog att 20/40 tjänst som
skolöverläkare tillika skolläkare inrättas från 2008-07-01 med ansvar för
i första hand de övergripande frågorna samt skolläkaruppgifterna i en del
av kommunens grund- och gymnasieskolor.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 13

Motion om mindre klasser i grundskolan – Redovisning
av genomförd undersökning i område 2, Läreda
Dnr 2003.105 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige
rapporten över utförd studie i område 2, Läreda av införande av
15-klasser.
Ärendet
Kristina Lind (kd), Eva-Marie Lidén (kd), Madlén Sjögaardh (m) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) föreslog i motion att uppdrag gavs åt
barn- och utbildningsförvaltningen att utreda de ekonomiska och
praktiska möjligheterna för att klasstorleken i grundskolan ska ha ett tak
på cirka 15 elever.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2006-04-20, § 53 över
motionen. I yttrandet som var daterat 2006-03-30 föreslogs att barn- och
utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att under 2006 genomföra en pilotstudie i ett av rektorsområdena för att
belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och lokaler.
Kommunfullmäktige beslöt 2006-06-19, § 105 att bifalla motionen på så
sätt att barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att under 2006
genomföra en pilotstudie i ett av rektorsområdena för att belysa
konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en studie av införande av
15-klasser i område 2, Läreda, vilken redovisas i rapport 2007-08-29.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-19, § 105.
Rapport 2007-08-29 över utförd studie i område 2, Läreda av införande
av 15-klasser.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 11 där man föreslog att rapporten över
utförd studie i område 2, Läreda av införande av 15-klasser överlämnas
till kommunfullmäktige.

Justerare
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Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Integrationsskapande åtgärder – Område 2 Läreda
Dnr 2008.25 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att meddela föräldrar, m.fl. att redovisad
omorganisation inte övervägs som ett alternativ för att öka
integrationen inom Läreda rektorsområde.
Ärendet
I pressen har förekommit uppgifter att barn- och utbildningsnämnden
överväger att omorganisera Läreda rektorsområde så att år F–2 skall ha
sin undervisning i Stoby skola, år 3-5 i Ljungdala skola och år 6-9 i
Läredaskolan.
Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens uppdrag
”integrationsskapande åtgärder” har barn- och utbildningsförvaltningen
under 2007 genomfört en kartläggning av nuvarande insatser och
förutsättningslöst diskuterat förbättringsområden avseende
resurstilldelning, pedagogik, metodik och skolorganisation.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-17, § 18 där man för att undvika ytterligare
osäkerhet och ryktesspridning som ett brådskande ärende beslöt att
meddela föräldrar m.fl. att redovisad omorganisation inte övervägs som
ett alternativ för att öka integrationen inom Läreda rektorsområde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag
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§ 15

Inrättande av akutförskola i centrala Hässleholm
Dnr 2008.26 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta
en akutförskola med preliminär start i mars 2008.
Anhållan inges till kommunstyrelsen om ekonomisk kompensation.
Ärendet
Kön till barnomsorgsplats i Hässleholms stad visar att efterfrågan
överstiger tillgången. En förutsättning för att uppfylla
fyramånadersregeln är därför att ytterligare en akutförskola inrättas.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-17, § 19 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en
akutförskola med preliminär start i mars 2008.
Anhållan inges till kommunstyrelsen om ekonomisk kompensation.
Beslutgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Intern kontrollrapport för år 2007
Dnr 2008.19 600

Beslut
Avrapporteringen 2008-01-08 och reviderad 2008-01-10 av utförd
kontroll godkänns.
Ärendet
Under november och december 2007 genomförde förvaltningen
internkontrollinsatser på flera områden. Kontroll av lönerapportering,
leverantörsfakturor, kontantkassor samt reseräkningar och körrapporter
gjordes på tre rektorsområden i grundskolan, nämligen Tyringe (4),
Bjärnum (5) och Centrum/Öster (9). Kontroll av delegationsbeslut har
även skett i dessa tre områden med tillägg av område 7, Hästveda.
På Jacobsskolan kontrollerades kontantkassor, reseräkningar och
lönerapportering och på Ungdomscentrum leverantörsfakturor, extern
representation och handkassor. På Norrängsskolan (gymnasiesärskolan)
gjordes en uppföljning av elevproduktionen och kontantkassor. Vidare
kontrollerades skolskjutsregler, inventarieförteckningar och
upphandlingsregler för områdena 2 (Läreda) och 9 (Centrum-Öster).
IT-säkerheten har kontrollerats genom en enkät till samtliga anställda.
Under året har även efterkontroll utförts av barnomsorgsavgifterna för
samtliga familjer som hade barnomsorg 2005.
Beslutsunderlag
Intern kontrollrapport daterad 2008-01-08 och reviderad 2008-01-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 8 där man föreslog att avrapporteringen
2008-01-08 och reviderad 2008-01-10 av utförd kontroll godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Avtal mellan barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden avseende ersättning för flyktingbarnomsorg
– Uppsägning av avtalet
Dnr 2007.521 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden meddelar socialnämnden att uppsägningen
av avtalet mottagits. Nuvarande avtal med ett års uppsägning förutsätts
gälla till den 5 december 2008.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tecknade 1997-11-14 avtal med
socialnämnden avseende ersättning för flyktingbarnomsorg. Avtalet
gäller fr.o.m. 1997-01-01 och tills vidare med ett års uppsägningstid.
Socialnämnden säger i skrivelse 2007-12-05 upp avtalet.
Handlingar i ärendet
Avtal daterat 1997-11-14.
Socialnämndens uppsägning 2007-12-05 av avtalet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 10 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden meddelar socialnämnden att uppsägningen
av avtalet mottagits. Nuvarande avtal med ett års uppsägning förutsätts
gälla till den 5 december 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-01-24

Sid
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§ 18

Ändring i delegationsplanen
Dnr 2008.21 002

Beslut
Beslutanderätten i ärenden om plats i förskoleverksamhet eller
skolbarnsomsorg för barn med behov av särskilt stöd enligt
skollagen 2a § 9 övergår från den 1 februari 2008 till
specialpedagogisk samordnare för barn 1-12 år.
Ärendet
Centrala organisationen för barn i behov av särskilt stöd ändras
från den 1 februari 2008 så att tjänsten som resurspedagog övergår
till tjänst som specialpedagogisk samordnare för barn 1-12 år.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 14 där man föreslog att beslutanderätten
i ärenden om plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg för barn
med behov av särskilt stöd enligt skollagen 2a § 9 övergår från den
1 februari 2008 till specialpedagogisk samordnare för barn 1-12 år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 19

Matematikbiennette 2008 – Deltagande
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arvode skall utgå till
Lena Axelsson (s) som deltagit i det särskilda seminariet för politiker
och skolledare.

Ärendet
Matematikbiennette 2008:
Inspiration, fortbildning och kompetensutveckling för matematiklärare,
samt lärare i förskolan.
Plats:

Linnéskolan, Hässleholm

Tid:

7 januari 2008, klockan 08:30-16:30
Mellan klockan 13:00 och ca 15:00 har Bengt Johansson
som är ansvarig för verksamheten inom Nationellt Centrum
för Matematikutveckling vid Göteborgs universitet ett
särskilt seminarium för politiker och skolledare.

Inbjudan har skickats ut till arbetsutskottets ledamöter.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-01-10, § 19 där man föreslog att arvode skulle
utgå till Lena Axelsson (s) som deltagit i det särskilda seminariet för
politiker och skolledare.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-01-24
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§ 20

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Målsmäns skrivelse inkommen 2007-12-19 avseende busstransporter
till och från skolan för elever i årskurs åtta boende i Tormestorp med
skolgång i Sösdala
Dnr 2007.532 623

Justerare

2

Inkommen skrivelse daterad 2008-01-11 från Marie och Krister
Persson samt från Sofia Kullman daterad 2008-01-14 avseende
integrationen på område 2, Läreda.
Dnr 2008.25 611

3

Anna-Sofia Jönssons skrivelse 2008-01-08 angående förskoleplatser
i Hässleholms stad.
Dnr 2008.9 710

4

E-postskrivelse 2008-01-14 från Lars Olofsson avseende skolans
agerande när ett gäng ungdomar hotade elev/elever vid
Furutorpskolan den 14 januari 2008.
Dnr 2008.24 611

5

Skolverkets skrivelse 2008-01-10 med begäran om yttrande senast
den 11 februari 2008 över en anmälan om kränkande behandling av
grundskoleelev vid Bjärnums skola.
Dnr 2008.23 606

6

DOs anteckningar i samband med överläggning med personal från
Bjärnums skola med anledning NNs anmälan mot Bjärnums skola
och Hässleholms kommun om etnisk diskriminering.
Dnr 2006.402 606

7

Skolverkets beslut 2007-01-09 Baggium AB bevilja rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Kristianstads Praktiska Gymnasium i Kristianstad
för följande utbildningar:
Specialutformat program
- närliggande Byggprogrammet
- närliggande Elprogrammet
- närliggande Energiprogrammet
- närliggande Naturbruksprogrammet
Utdragsbestyrkande
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- närliggande Industriprogrammet
- säkerhetsmontör lås och larm
- närliggande Hantverksprogrammet
- närliggande Fordonsprogrammet
- närliggande Handelsprogrammet
- närliggande Omvårdnadsprogrammet
Dnr 2007.215 612
8

Justerare

Skolverkets beslut 2007-12-20 om att genomföra en förstagångsinspektion av grundskolan Wittsjö Montessoriskola
Första besöket är planerat till den 12 februari.
Dnr 2007.535 611

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 21

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Antal elever på introduktionskursen för invandrare.
2

Utredning av Studie- och yrkesvägledningsverksamheten
(SYV).

3

Vård och OmsorgsCollege.

4

Försöksverksamhet för lärlingsutbildning.

5

Eslövs kommuns skrivelse 2007-11-22 med uppsägning av
samverkansavtalet med Hässleholms kommun avseende
Hantverksprogrammet och Estetiska programmet, bild- och
formgivning.

6

Inackorderingstillägg vid antagning genom frisök.

7

Arbetsgruppens för utformandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag
förslag och bedömningar för införande, finansiering och administrering
av kommunalt vårdnadsbidrag.

8

Barnomsorgssituationen i Hässleholms stad.

9

Rektors i område 4, Tyringe inbjudan till föräldrar med barn födda
2002 och 2003 boende i Tyringe, V Torup och Matteröd till öppet hus
lördagen den 26 januari

10 Bergkvara Buss – Debitering av skolskjutskörning.
11 Koncentrationslägerresor
12 Överenskommelse mellan arbetsmarknad & kompentsutvecklingsförvaltningen, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen,
försäkringskassan, migrationsverket och barn- och utbildningsförvaltningen om introduktion av nyanmälda flyktingar/invandrare
i Hässleholms kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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13 Lotsmodellen – Ett samarbete kring barn som far illa eller riskerar
att fara illa.
Följande deltar i samarbetet kring lotsmodellen:
Förskola, skola, socialtjänst och omsorgsverksamheterna i
kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp
och Östra Göinge.
Barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen,
barn- och ungdomsmedicin, CSK, barn- och ungdomshälsan och
primärvården.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-01-24 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva Hörberg, vikarierande resurspedagog

Justerare

Utdragsbestyrkande
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