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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-06-21

Sid

1 (27)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:40

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)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Christofer Olofsson (m) tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m)
Sven Davidsson (c)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 98-105

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Eva Hörberg, vikarierande resurspedagog punkt 3 § 114
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Hans Tosteberg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2007-06-28, kl 16:00

Justerade paragrafer

§§ 98-117

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Hans Tosteberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-06-21

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-06-21

Datum då anlaget
sätts upp

2007-06-29

Datum då anslaget
tas ned

2007-07-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson

______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 98

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
- Lärarlyftet – statlig kompetensutvecklingssatsning för lärare och
dess innebörd för Hässleholms kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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§ 99

Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—05-31
Dnr 2007.105 042

Beslut
Förvaltningens 2007-06-01 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-06-01 med riktpunkt den 31 maj 2007
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2007 ett underskott på
764 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2007-06-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 85 där man föreslog att förvaltningens
2007-06-01 framtagna uppföljningsrapport godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-06-21
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§ 100

Gymnasieskolans organisation inför den slutliga
intagningen läsåret 2007-2008
Dnr 2007.283 612

Beslut
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret
2007-2008 fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen.
Ärendet
Förvaltningen föreslår följande organisation inför den slutliga
intagningen till gymnasieskolan läsåret 2007-2008:

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet, bild o formgivning
Estetiska programmet, musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet, trä- o möbelteknik
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik
Industriprogrammet, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt antal platser
Gymnasiesärskolan åk 1

Justerare

LÄSÅRET
2006-2007
(organisationen lå 06-07
samt budget
2006)

LÄSÅRET
2007-2008
INTAGNING
Preliminär Slutlig
(BUN § 124/
2006)

Antal platser
40
24
32
16
24
32
46
16
48
8
8
24
32
60
32
24
75
78
619

Antal platser
40
40
24
24
32
48
16
16
24
24
32
32
46
46
16
16
48
48
8
16
8
16
24
16
32
32
60
30
32
48
36
40
75
84
94
80
647
656

42

Utdragsbestyrkande

32

51

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 90 där man föreslog att inför den slutliga
intagningen till gymnasieskolan läsåret 2007-2008 fastställs den av
förvaltningen föreslagna organisationen.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2007-06-21
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§ 101

Projektledare för införandet av lärlingsutbildning
från läsåret 2008-2009
Dnr 2007.284 023

Beslut
En tjänst på 20/40 som projektledare inrättas för tiden 2007-08-01 -2008-12-31. Projektledarens uppgift är att under gymnasiechefens
ledning i samverkan med gymnasieskolorna, företag och fackförbund
planera för lärlingsutbildning, i enlighet med regeringens föreslagna
försöksverksamhet, som ett sökbart alternativ för gymnasieelever med
start läsåret 2008-2009. Finansieringen för 2007 sker inom
förvaltningschefens anslag för pedagogisk utveckling.

Ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering 2007
under långsiktiga mål återfinns följande lydelse
”- Gymnasieskolan skall aktivt följa utvecklingen inom lärlingsområdet och delta i eventuell försöksverksamhet inför kommande
gymnasiereform.”
I vårproposition 2007-04-16 föreslår regeringen att det startas
försök med lärlingsutbildning från 2008 som ett komplement till
dagens yrkesutbildning. Alla kommuner som så önskar kan delta.
Verksamheten kan genomföras inom nationella och specialutformade
yrkesinriktade program och inleds hösten 2008. Halva utbildningstiden
ska förläggas till arbetslivet. Eleven ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet både under gymnasiet och på komvux. Anställning av
elever blir tillåtet.
Arbetsplatser som erbjuder sig att ta emot, utbilda och handleda
lärlingar får ekonomisk ersättning av kommunen för praktikplatsen
och för handledarutbildning. Staten ersätter kommunen med 25 000
kronor per år och lärlingsplats. För andra halvåret 2008 satsas
sammanlagt 50 miljoner kronor för lärlingsplatser och 15 miljoner för
handledarutbildning. Följande två år ökar anslaget till 150 miljoner
respektive 250 miljoner. Verksamheten kommer inför gymnasiereformen att utvärderas.
Lärlingsråd med företrädare för skola, företag och fackförbund ska
införas i de kommuner som startar lärlingsutbildningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 91 där man föreslog att en tjänst på
20/40 som projektledare inrättas för tiden 2007-08-01-- 2008-12-31.
Projektledarens uppgift är att under gymnasiechefens ledning i
samverkan med gymnasieskolorna, företag och fackförbund
planera för lärlingsutbildning, i enlighet med regeringens föreslagna
försöksverksamhet, som ett sökbart alternativ för gymnasieelever med
start läsåret 2008-2009. Finansieringen för 2007 sker inom
förvaltningschefens anslag för pedagogisk utveckling.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lena Olsson (c), Kristina Lind
(kd), Johan Berglund (m) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 102

Inrättande av lokala kurser i räddning inom ämnet
Social omsorg – Gymnasieskolan
Dnr 2007.285 612

Beslut
Lokala kurser i Räddning inom ämnet social omsorg inrättas inom
gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisade kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurser,
enligt redovisade kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolornas
samtliga program.
Ämne:
Lokala kurser
och koder

Social omsorg
Räddning A, 100 poäng, kod SOMS 1561
Räddning B, 100 poäng, kod SOMS 1562
Räddning C, 100 poäng, kod SOMS 1563

Mål för räddning A
Kursens övergripande syfte är att ge eleven sådana kunskaper om och
färdighet i akutsjukvård och räddningstjänstarbete att eleven kan göra
riktiga bedömningar och initiala sjukvårdsåtgärder i samband med
vanliga akuta sjukdomstillstånd och vid okomplicerade personskador
samt utföra adekvata räddningsåtgärder vid begränsad brand eller
mindre olyckssituationer.
Mål för räddning B
Kursens övergripande syfte är att ge eleven sådana kunskaper om och
färdigheter i akutsjukvård och räddningsarbete att eleven kan göra
bedömningar och initiala sjukvårdsåtgärder i samband med mer
omfattande brand- och skadesituationer. Eleven skall också ges sådana
kunskaper och färdigheter i rökdykning vid normal riskmiljö att
livräddande och brandbegränsande åtgärder kan utföras samt att olika
former av termiska personskador kan behandlas.
I kursen ingår också att ge eleven insikt i polisens- och fjällräddningens
organisation, arbetsuppgifter och arbetsmetoder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Mål för räddning C
Kursens övergripande syfte är att ge eleven fördjupad kunskap om och
färdighet i rökdykning i hög riskmiljö liksom insikt i de speciella
förhållanden som råder i samband med kemdykning vid olyckor med
farliga kemikalier samt hur kemikalieskadade personer bör omhändertas
initialt.
Kursen skall också ge eleven en helhetsöverblick över de olika
hjälpresurser som finns i samhället vid inträffade olyckor och andra
kristillstånd samt hur de olika enheterna samverkar i olika situationer.
Genom kurserna Räddning A- C skall eleven ha bibringats sådan insikt
att betydelsen av skadeförebyggande åtgärder i olika sammanhang blir
uppenbar.
Beslutsunderlag
Tre kursdokument daterade 2007-05-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 92 där man föreslog att lokala kurser i
Räddning inom ämnet social omsorg inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program i enlighet med redovisade kursdokument.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 103

Tillsättning av anställning som rektor vid Hässleholms
Tekniska skola, ref nr 02/07
Dnr 2007.210 023

Beslut
Per-Olof Johansson, Kristianstad förordnas på anställningen som rektor
vid Hässleholms Tekniska skola från tidpunkt som överenskommes och
tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid Hässleholms Tekniska skola har varit
ledigförklarad.
16 sökande har anmält intresse för tjänsten.
Anställningsintervjuer har ägt rum med fyra av de sökande.
Samverkan har förevarit med de fackliga organisationerna.
Förvaltningens förslag
Per-Olof Johansson, Kristianstad förordnas på anställningen som rektor
vid Hässleholms Tekniska skola från tidpunkt som överenskommes och
tills vidare.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 104

Lärarlyftet – statlig kompetensutvecklingssatsning
för lärare och dess innebörd för Hässleholms kommun
Dnr 2007.304 047

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar skrivelse 2007-06-19 och
reviderad 2007-61-21 med information om innebörden för Hässleholms
kommun att delta i den statliga kompetensutvecklingssatsningen
”Lärarlyftet” till kommunstyrelsen och anhåller om
att kommunstyrelsen beslutar att Hässleholms kommun skall delta i
regeringens kompetensutvecklingssatsning ”Lärarlyftet”
att kostnaderna för år 2007 täcks av kommunstyrelsen
att kostnaderna för 2008 och följande år beaktas i respektive års
budget.
Ärendet
Under de närmaste fyra åren kommer 30 000 behöriga lärare i landet
att ha möjlighet att inom ramen för den statliga satsningen Lärarlyftet
gå en akademisk fortbildning vid universitet och högskolor. Skolverket
har fått i uppdrag att ta fram vilka utbildningar som ska ingå och
statsbidrag ges till huvudmännen som ersättning för del av lönen åt de
lärare som deltar. Syftet är att stärka lärarnas kompetens för att öka
elevernas måluppfyllelse.
Inom ramen för Lärarlyftet finns också andra satsningar såsom
exempelvis att det ges möjlighet för icke behöriga lärare att komplettera
sin utbildning.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2007-06-19 och som revideras vid
dagens sammanträde innebörden för Hässleholms kommun att delta i
den statliga kompetensutvecklingssatsningen ”Lärarlyftet”.
Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2007-06-19 och reviderad 2007-06-21.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar skrivelse 2007-06-19 och
reviderad 2007-61-21 med information om innebörden för Hässleholms
kommun att delta i den statliga kompetensutvecklingssatsningen
”Lärarlyftet” till kommunstyrelsen och anhåller om
att kommunstyrelsen beslutar att Hässleholms kommun skall delta i
regeringens kompetensutvecklingssatsning ”Lärarlyftet”
att kostnaderna för år 2007 täcks av kommunstyrelsen
att kostnaderna för 2008 och följande år beaktas i respektive års
budget.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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14

§ 105

Utvecklingen av elevsammansättningen vid Ljungdalaskolan

Dnr 2007.286 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna rapport daterad
2007-06-15 och reviderad 2007-06-21 till kommunstyrelsen där
situationen vid Ljungdalaskolan redovisas. I skrivelsen poängteras
bland annat att situationen på Ljungdalaskolan inte enbart är ett
utbildningsproblem utan en konsekvens av bostadsområdets
boendesammansättning. Om en förändring skall komma till stånd
kräver detta att åtgärder sätts in från central kommunal nivå för att
förändra områdets struktur och karaktär.
Ärendet
I framtagen rapport redovisas bland annat den framtida
elevsammansättning vid Ljungdalaskolan ur ett integrationsperspektiv.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2007-06-15 och reviderad vid dagens sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-06-07, § 96 där man uppdrog åt förvaltningen att
till nämndens sammanträde 2007-06-21 ta fram en skriftlig redovisning
över situationen vid Ljungdalaskolan, i enlighet med det som redovisades
vid sammanträdet, för överlämnande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar att
rapporten daterad 2007-06-15 och reviderad vid dagens
sammanträde överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 106

Elevavgifter – Musik & Kulturskolan
Dnr 2007.280 613

Beslut
För höstterminen 2007 fastställs elevavgifterna vid Musik &
Kulturskolan med samma belopp som för läsåren 2005-2006
och 2006-2007.
Beslut om en eventuell förändring av elevavgifterna från
vårterminen 2008 tas i samband med att 2008 års internbudget
fastställs.
Ärendet
Elevavgifterna vid Musik & Kulturskolan har läsåren 2005-2006 och
2006-2007 varit följande:
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5
YFU, Mini YFU

400
460
660
920

kr
kr
kr
kr

per
per
per
per

termin
termin
termin
termin

Pianostudio – 12 år
Pianostudio 12-19 år
Pianostudio vuxen
Keyboard

410
510
820
410

kr
kr
kr
kr

per
per
per
per

termin
termin
termin
termin

Instrumenthyra
Serieteckning
Animation
Dans

400
430
430
430

kr
kr
kr
kr

per
per
per
per

termin
termin
termin
termin

Drama/teater
Bild
Data

430 kr per termin
430 kr per termin
460 kr per termin

Handlingar i ärendet
Rektor Lars Härstedt Salmonsons skrivelse 2007-05-31 och
kompletterad 2007-06-13.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-06-21

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 84 där man föreslog att ärendet
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
För höstterminen 2007 fastställs elevavgifterna vid Musik &
Kulturskolan med samma belopp som för läsåren 2005-2006
och 2006-2007.
Beslut om en eventuell förändring av elevavgifterna från
vårterminen 2008 tas i samband med att 2008 års internbudget
fastställs.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Nils Bergkvist (fv) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

16

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 107

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser –
Förskolan Lilla Björns AB
Dnr 2007.258 718

Beslut
Förskolan Lilla Björns AB beviljas tillstånd för ytterligare 4 platser,
totalt 32 platser.
Ärendet
Föreståndare Gunvor Rymert ansöker i skrivelse 2007-05-25
om tillstånd för ytterligare 4 platser, totalt 32 platser.
Handlingar i ärendet
Förskolan Lilla Björns ABs skrivelse 2007-05-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 86 där man föreslog att förskolan
Lilla Björns AB beviljas tillstånd för ytterligare 4 platser, totalt 32
platser.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd), Lena
Olsson (c), och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21

18

§ 108

Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
förskoleklass – Yttrande Dnr 43-2007:1234
Dnr 2007.211 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
daterat 2007-05-31, i vilket man tillstyrker ansökan, som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket har 2007-04-23 för Hässleholms kommuns yttrande
översänt ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass
med montessoripedagogik vid redan godkänd grundskola i Vittsjö
med denna pedagogik.
Barn- och utbildningsnämnden gav 2007-04-26 Pysslingens Förskolor
och Skolor AB tillstånd att överta Hässleholms Montessoricentrums
tillstånd att driva Solstrålens förskola i Vittsjö. Förskolan skulle drivas
med montessoripedagogik och samordnas med deras grundskola.
Ärendet har 2007-04-30 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2007.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2007-04-30.
Yttrande daterat 2007-05-31.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 87 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2007-05-31,
i vilket man tillstyrker ansökan, som sitt eget yttrande till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid
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§ 109

Anmälan angående rätten till utbildning för grundskoleelev vid Vannarödsskolan – Yttrande Dnr 51:2006:2735
Dnr 2006.398 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Birgitta
Jeppssons yttrande 2007-05-29.
Ärendet
Skolverket begär i beslut 2007-04-25 dels en redovisning över
vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose en elevs vid
Vannarödsskolan rätt till utbildning, dels vilka generella åtgärder som
görs i området i utvecklande och förebyggande syfte.
Redovisningen skall vara Skolverket tillhanda senast den 30 juni
2007.
Rektor Birgitta Jeppsson har den 29 maj 2007 avgett yttrande i
ärendet.
Handlingar i ärendet
Skolverkets beslut 2007-04-25.
Rektor Birgitta Jeppssons yttrande 2007-05-29.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 88 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Birgitta Jeppssons
yttrande 2007-05-29.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 110

Motion om förskoleklass även i Montessoriverksamheten
– Yttrande
Dnr 2006.320 609

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2007-03-07
och reviderat 2007-05-25 som yttrande över motionen, vilket innebär
att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motion
om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och föreslår
att Hässleholms Montessorigrundskolas behov av lokaler utreds och
läggs in i kommunens långsiktiga lokalplan.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2006-08-24 för barn- och utbildningsnämndens
yttrande remitterat en av Barbro Bengtsson, centerpartiet till
kommunfullmäktige ställd motion med följande förslag:
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att införa förskoleklasser
i hela kommunens Montessoriverksamhet.
Handlingar i ärendet
Motion om införande av förskoleklasser i kommunens Montessoriverksamheter daterad 2006-08-21.
Förslag till yttrande 2007-03-07 och reviderat 2007-05-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskott 2007-03-08, § 48 där man beslöt att återremittera ärendet
för ytterligare utredning.
Arbetsutskottet 2007-06-07, § 89 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2007-03-07
och reviderat 2007-05-25 som yttrande över motionen, vilket innebär
att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget i motion
om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och föreslår
att Hässleholms Montessorigrundskolas behov av lokaler utreds och
läggs in i kommunens långsiktiga lokalplan.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Axelsson (s) och Willy
Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 2007-06-07.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 111

Delegering avseende intagning till gymnasieskolan
från fri kvot läsåret 2007-2008
Dnr 2007.305 002

Beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram till och med den slutliga intagningen
till gymnasieutbildningar läsåret 2007-2008.
Ärendet
Arbetsutskottet kommer att vid ett extra sammanträde den 21 juni
2007 besluta om intagning till gymnasieskolan från fri kvot.
Eftersom det kan vara en del ärenden som inte är klara vid detta tillfälle
föreslås att
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram till och med den slutliga intagningen
till gymnasieutbildningar läsåret 2007-2008.
Beslutsgång
Yrkanden
Joachim Fors (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s) och Kristina
Lind (kd) yrkar bifall till förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 112

Förlängning av försöksverksamhet med lokala styrelser
inom grundskolan
Dnr 2007.306 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om att kommunfullmäktige
medger förlängning av försöksverksamheten i de skolor som redan
har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan)
under den tid försöksverksamheten kommer att pågå.
Ärendet
Regeringen beslutade våren 2003 att förlänga försöksverksamheten
med lokal styrelsen i skolan fram till och med den 30 juni 2007.
Barn- och utbildningsnämnden anhöll 2003-06-18, § 89 hos
kommunfullmäktige om förlängning av pågående försöksverksamhet
fram till och med den 30 juni 2007.
Kommunfullmäktige medgav 2003-11-24, § 183 förlängningen av
försöksverksamheten till och med den 30 juni 2007.
Regeringen har 2007-05-24 beslutat om ytterligare förlängning av
försöksverksamheten till och med den 30 juni 2008 (SFS 2007:302).
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om att kommunfullmäktige
medger förlängning av försöksverksamheten i de skolor som redan
har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan)
under den tid försöksverksamheten kommer att pågå.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 113

Tillbud, arbetsskador och olycksfall inom barn- och
utbildningsförvaltningen 2006 – Information
Dnr 2007.271 029

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-01-27, § 8 att en
redovisning av områdenas olycksfallsrapportering skulle ske
till barn- och utbildningsnämnden årligen.
Förvaltningen har 2007-02-28 gjort en sammanställning över:

Justerare

-

anmälda tillbud/arbetsskador under 2006 – Personal.

-

anmälda tillbud/olycksfall under 2006 – Elever och barn.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 114

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Motion, ställd av Willy Ohlsson (s), angående avgiftsfri Musikoch Kulturskola.
Dnr 2007.250 613

Justerare

2

Rapport 2007-05-31 över gymnasieelevernas bärbara datorer.
Dnr 2007.244 601

3

Muntlig redovisning över begärda insatser från centrala resursverksamheten för barn i behov av särskilt stöd 2006.

4

Delrapport Ung kultur våren 2007.

5

Inrättandet av ny myndighet för genomförande av skolinspektionerna.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21

25

§ 115

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-05-16, § 155
att anta anbud för ombyggnad av byggnad B i Bjärnums
skola.
Dnr 2007.262 291

Justerare

2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-05-16, § 156
att anta anbud avseende Söderparkskolan i Vinslöv för omoch tillbyggnad samt nybyggnad av förskola, kök och matsal.
Dnr 2007.263 291

3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-05-16 att
uppdra åt kommunledningskontoret att göra en förstudie
inför om- och tillbyggnaden av Hästhovens förskola i Hästveda.
Dnr 2007.264 291

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-06-21
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§ 116

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-06-21 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll

Justerare

§§
54-56
104-128
111-141
42-73
101-118
94-103
100-120
27-32
17-20
3-4
40-57
15-24
29-30
7-26
31-37
82-96

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 117

Tack
Willy Ohlsson, 2:e vice ordförande tackar ordföranden och
nämnden för ett gott samarbete med tillönskan om att de får
en skön midsommar och sommar.
Ordförande Lars-Göran Wiberg framför ett tack till alla för arbetet
under den gångna terminen med tillönskan om att de får en skön
midsommar och sommar.
Förvaltningschef Jan Dahlberg tackar nämnden för gott samarbete
och tillönskar alla en skön sommar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

