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§ 28

Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
Dnr 2004.345 047

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkänns.
Ärendet
Hässleholms kommun har erhållit ett statsbidrag på 4.504.136
kronor budgetåret 2005. Bidraget skall användas till att öka
personaltätheten i förskolan. Basnivån är den genomsnittliga
personaltätheten 2003 och 2004.
2003 var personaltätheten 5,2 (barn per anställd) och 2004 5,4,
vilket ger en basnivå på 5,3. Då Hässleholms kommun går in i 2004
med nivån 5,4 uppkommer en differens på 0,1 vilket motsvarar
ca 2,6 miljoner kronor. Regelverket säger att kommuner som minskat
personaltätheten i förskolan jämfört med basnivån måste återställa
personaltätheten till basnivån för att få del av bidraget. Om en kommun
inte genomför de åtgärder för vilka statbidraget lämnas kan Skolverket
helt eller delvis kräva tillbaka detsamma. Det finns således en uppenbar
risk att Hässleholms kommun tvingas betala tillbaka hela eller delar av
statsbidraget. Då beläggningsgraden inom barnomsorgen är svårbedömd
kan konsekvenserna inte överblickas förrän höstens intagningar
genomförts. Statsbidraget kommer under 2005 och 2006 att tillföra
verksamheten ca 9 miljoner kronor vilket motsvarar ca 22
förskollärartjänster.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 20 där man på delegation utifrån att
ärendet var brådskande beslöt följande:
Arbetsutskottet anser att ökad personaltäthet i barnomsorgen är
av stor vikt för att öka kvaliteten varför statsbidraget bör rekvireras.
Detta får dock inte innebära att nedskärningar måste göras inom andra
verksamhetsgrenar för att täcka ett eventuellt återbetalningskrav.
Arbetsutskottet anhåller, med hänvisning till ovanstående, hos
Kommunstyrelsen att ett eventuellt återbetalningskrav kostnadstäcks i
2006 års budget.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Programinriktat individuellt program (PRIV) läsåret
2005-2006
Dnr 2005.85 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer för läsåret 2005-2006
programinriktat individuellt program (PRIV) enligt förvaltningens
förslag 2005-02-24.
Ärendet
Enligt Skollagen 5 kap. 4b skall ett programinriktat individuellt
program (PRIV) utformas för en grupp elever.
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet arbetade under
hösten med att ta fram förslag på hur fler elever på individuella
program skall kunna få möjlighet att följa undervisningen på
programinriktade individuella program (PRIV). I deras slutrapport
föreslås att Skollagen ändras så att skyldigheten att utforma
PRIV för en grupp elever tas bort för att motverka att antalet
studieplatser bestäms i förväg. Avsikten är att öppna PRIV för
fler elever. Skollagen är i dagsläget inte ändrad.
Försök med att starta programinriktat individuellt program (PRIV)
i grupp har enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut
2003-06-18 genomförts under läsåret 2003-2004. Då detta inte föll
väl ut på grund av att elevernas intressen var vitt skilda har man
istället utgått från att elever som hade över 120 poäng och endast
saknade ett av ämnena matematik, svenska eller engelska från
grundskolan fick börja som PRIV-elev på ett program. Eleverna
fick endast börja på program där det fanns platser över. Hur
PRIV-eleverna lyckats är mycket individuellt. Flera av dem behövde
stöd i sitt grundskoleämne mer än ett år.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2005-02-24 förslag till PRIV
läsåret 2005-2006. Förslaget innebär i stort följande:
En plats per program reserveras för integrerade IV-elever genom
ett överintag.
Reserverade platser skall vara för elever som gått ett eller flera år på
Individuella programmet (IV). Eleverna skall dessutom ha klarat praktik
och teoristudier bra. Omdöme från praktikplats med anknytning till sökt
program ska väga tungt. Skriftlig bedömning, från teorilärare på IV,
som visar att eleven har tillräckliga förkunskaper för att börja på en
reserverad plats, ska bifogas.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Integrerade IV-elever kan även tas in på överblivna platser.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2005-02-24 till PRIV läsåret 2005-2006.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 23 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden för läsåret 2005-2006 fastställer PRIV
enligt förvaltningens förslag 2005-02-24.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars Arvidsson (fp) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Resurser och kostnader för kompetensutveckling
2002-2004
Dnr 2005.15 027

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning 2005-03-03 över resurser och kostnader för
kompetensutveckling 2002-2004.
Ärendet
Den av Kommunfullmäktige tilldelade budgetramen för 2003
innebar att Barn- och utbildningsnämnden måste anpassa sin
internbudget både på intäkts- och kostnadssidan. Vid sitt sammanträde
2003-02-26, § 26 beslöt därför Barn- och utbildningsnämnden att som
en av åtgärderna minska anslagen till fortbildning/kompetensutveckling.
Minskningen i barnomsorgen gjordes på vikariekostnaden, medan i
grund-, gymnasie- och särskola anslaget per anställd reducerades.
Inför 2004 har ingen förändring i resurstilldelningen skett.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-12-10, § 164 att ge
förvaltningen i uppdrag att för nämnden redovisa hur stora resurser
som satsats på fortbildning/kompetensutveckling under 2003.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens redovisning 2005-03-03 över resurser och kostnader
för kompetensutveckling 2002-2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-01-13, § 3 där man beslöt att återremittera
ärendet.
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 24 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning 2005-03-03 över resurser och kostnader för
kompetensutveckling 2002-2004.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-03-24

7

§ 31

Internbudget – Resursfördelning 2005 – Revidering
Dnr 2004.392 041

Beslut
Den vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2004-12-09
fastställda internbudgeten och resursfördelningen för 2005 revideras
enligt förvaltningens förslag 2005-03-17.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige för 2005
tilldelats en nettobudgetram på 773.758.000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2004-12-09, § 161, utifrån
den tilldelade ramen, internbudget och resursfördelning för 2005
enligt förvaltningens förslag 2004-11-24.
Internbudgeten - resursfördelningen byggde bland annat på följande
förutsättningar:
-

De tre första årens statsbidrag för personalförstärkning i skola
och fritidshem har lagts in i det generella kommunbidraget,
vilket innebär att de inte längre återfinns på intäktssidan, utan
ligger i den givna ramen.

-

Det nya särskilda statsbidraget för personalförstärkning i förskolan
finns som centralt reserverade medel.

-

Personalkostnadsbesparingen för 2005 har fördelats på de olika
verksamheterna.

-

2004 års nedrevidering av ramen är inräknad och fördelad enligt
tidigare fattade beslut.

-

Kompensation har givits för ytterligare tre månaders kostnader
för löneökningarna 2004.

Den största osäkerhetsposten i internbudgeten var gymnasieskolans
elevavgifter, dels avgifterna till olika friskolor och dels de interkommunala
kostnaderna och intäkterna. Beräkningen i internbudgeten för hösten
2005 byggde på antagande om intagningsutfallet.
Förvaltningen har efter nu kända faktorer tagit fram förslag 2005-03-17
till revidering av internbudgeten – resursfördelningen för 2005.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsunderlag
Revidering av internbudget – resursfördelning för 2005 daterad
2005-03-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 25 där man föreslog att internbudgeten
och resursfördelningen för 2005 revideras enligt förvaltningens
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—02-28
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-03-09 framtagna uppföljningsrapport godkännes
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-03-09 med riktpunkt den 28 februari 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 på ett underskott på
907.000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-03-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 26 där man föreslog att förvaltningens
2005-03-09 framtagna uppföljningsrapport godkännes och överlämnas
till Kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar i
Skåne-Nord-Ost
Dnr 2005.88 050

Beslut
Samverkansavtal tecknas med kommunerna i Skåne-Nord-Ost enligt
föreliggande förslag.
De av våra utbildningar som skall ingå i samverkansavtalet inför
gymnasieintagningarna läsåret 2006-2007 (Bilaga 1 till avtalet)
fastställs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april.
Ordföranden utses som representant till det beslutande organet med
1:e vice ordföranden som ersättare.
Det delegeras åt ordföranden att godkänna följande kompletteringar
till avtalet.
-

Principer för gemensam beräkningsmodell avseende interkommunal
ersättning för program som omfattas av samverkansavtalet
Gymnasium Skåne-Nord-Ost (Bilaga 2 till avtalet).

-

Kvalitetsarbete för program som omfattas av samverkansavtalet
Gymnasium Skåne-Nord-Ost (Bilaga 3 till avtalet).

-

Riktlinjer för information och marknadsföring inom gymnasium
Skåne-Nord-Ost (Bilaga 4 till avtalet).

Vid förfall för ordföranden övergår beslutanderätten till 1:e vice
ordföranden.
Barn- och utbildningsnämnden framför dessutom ett stort tack till
gymnasiechefen för det arbete hon lagt ner i ärendet.
Ärendet
Presidierna i Barn- och utbildningsnämnderna/motsvarande i
Skåne-Nord-Ost kommuner (Hässleholm, Hörby, Kristianstad,
Osby, Perstorp och Östra Göinge) och gymnasieförbundet
Bromölla-Sölvesborg samt en tjänstemannagrupp med representanter
från dessa har under en tid diskuterat samverkan inom gymnasieskolan. Målsättningen har varit att stärka och utveckla Skåne-Nord-Ostområdet till en attraktiv gymnasieregion.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Resultatet av dessa träffar har bl a utmynnat i ett förslag till
samverkansavtal för gymnasieskolan med syfte att möjliggöra att
-

Eleverna får sitt förstahandsval av skola och program tillgodosett.
Eleverna fritt får välja mellan de program som erbjuds inom
samverkansområdet.
Utbildningar som bedöms som strategiskt viktig för regionens
utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt.

Respektive kommun beslutar inför varje läsår självständigt om egen
medverkan i avtalet med ett eller flera program.
Beslutande organ i frågor rörande avtalet skall utgöras av en
representant per nämnd/styrelse i respektive kommun som är part i
avtalet.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne-Nord-Ost.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 29 där man föreslog att
samverkansavtal tecknas med kommunerna i Skåne-Nord-Ost enligt
föreliggande förslag.
De av våra utbildningar som skall ingå i samverkansavtalet inför
gymnasieintagningarna läsåret 2006-2007 (Bilaga 1 till avtalet)
fastställs vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april.
Ordföranden utses som representant till det beslutande organet med
1:e vice ordföranden som ersättare.
Det delegeras åt ordföranden att godkänna följande kompletteringar
till avtalet.
-

Principer för gemensam beräkningsmodell avseende interkommunal
ersättning för program som omfattas av samverkansavtalet
Gymnasium Skåne-Nord-Ost (Bilaga 2 till avtalet).

-

Kvalitetsarbete för program som omfattas av samverkansavtalet
Gymnasium Skåne-Nord-Ost (Bilaga 3 till avtalet).

-

Riktlinjer för information och marknadsföring inom gymnasium
Skåne-Nord-Ost (Bilaga 4 till avtalet).

Vid förfall för ordföranden övergår beslutanderätten till 1:e vice
ordföranden.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Lars Arvidsson (fp), Urban Widmark (m) och Eva Persson (c) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Gymnasiestudier för elever med neuropsykiatriska
diagnoser
Dnr 2005.94 612

Beslut
Gymnasieutbildning för normalbegåvade elever med neuropsykiatriska
diagnoser inrättas från och med läsåret 2005-2006 för 10-12 elever
(16-20 år). Etapp 1 läsåret 2005-2006 finansieras med statsbidraget
för personalförstärkningar i skolan. Fortsatt utbyggnad kräver att
medel tillförs i 2006 års budget.
Ärendet
I Carlbeck-kommitténs betänkande föreslås att normalbegåvade
elever med autism ej skall omfattas av gymnasiesärskolans
verksamhetsområde.
I Skåne-Nord-Ost har frågan väckts om samverkansmöjligheter för
Individuella programmet och gymnasieelever i behov av särskilt stöd.
Målet är att eleverna ska få sin utbildning i det geografiska
närområdet.
Antalet gymnasieelever i vår kommun som är normalbegåvade med
neuropsykiatriska diagnoser kommer framöver att vara 6-10 elever
per årskull. Förvaltningen har därför utrett möjligheten att i kommunen
erbjuda gymnasieutbildning för dessa elever.
Beslutsunderlag
Förvaltningens redovisning i skrivelse 2005-02-25 inklusive
kostnadskalkyl.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 35 där man föreslog att
gymnasieutbildning för normalbegåvade elever med neuropsykiatriska
diagnoser inrättas från och med läsåret 2005-2006 för 10-12 elever
(16-20 år).

Förvaltningens förslag på tillägg till arbetsutskottets förslag
Etapp 1 läsåret 2005-2006 finansieras med statsbidraget
för personalförstärkningar i skolan. Fortsatt utbyggnad kräver att
medel tillförs i 2006 års budget.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Ingvar Nilsson (s) och
Eva Persson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med det
av förvaltningens föreslagna tillägget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Inrättande av lokal kurs inom Idrottsprogrammet –
Idrott och hälsa, Idrottsmedicin
Dnr 2005.95 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet
till förvaltningen för översyn av kursdokumentet.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala
kurs, enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom
Idrottsprogrammet.
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Idrott och hälsa
Idrottsmedicin, 50 poäng
IDH1504

Mål för kursen
Eleverna skall efter avslutad kurs kunna
-

förebygga skador
förstå kroppens anpassningsförmåga och tålighet vid belastning
förstå kroppens signaler vid t ex infektion och inflammation
förstå betydelsen av alternativ träning vid skada
behandla skador
skriva och utvärdera sin träningsdagbok och ta eget ansvar för sin
hälsa

Beslutsunderlag
Kursdokument daterade 2005-03-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 36 där man föreslog att föreslagen
kurs inom Idrottsprogrammet inrättas från och med läsåret 2005-2006
i enlighet med redovisat kursdokument.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Urban Widmark (m) yrkar
att ärendet återremitteras till förvaltningen för översyn av
kursdokumentet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Inrättande av lokal kurs inom Idrottsprogrammet –
Idrott och hälsa, Idrottspsykologi
Dnr 2005.95 612

Beslut
Lokal kurs i Idrottspsykologi inom ämnet Idrott och hälsa inrättas
från och med läsåret 2005-2006 inom Idrottsprogrammet i
enlighet med redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom Idrottsprogrammet.
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Idrott och hälsa
Idrottspsykologi, 50 poäng
IDH1506

Mål för kursen
Eleverna skall efter avslutad kurs ha
- kännedom om övergripande ansatser inom idrottspsykologi i teori
och praktik
- kännedom om vissa grundläggande färdigheter inom idrottspsykologin som koncentration, stresshantering, motivation och
och självförtroende
- prövat på tillämpning av mentala tekniker som målsättning, inre
samtal, visualisering, affirmationer, avslappningsträning, positivt
tänkande
- viss grundläggande kunskap om grupprocesser och grupppsykologi inom idrotten
- förståelse för prestationspsykologiska strategier och olika aspekter
av mental träning och inlärning kopplat till idrotten
- viss grundläggande kunskap kring idrottspsykologiska test
- fått en introduktion i vad den mentala rådgivarrollen innebär och
vad den kan omfatta
Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2005-03-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag

Sid

2005-03-24
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 36 där man föreslog att föreslagen
lokal kurs inom Idrottsprogrammet inrättas från och med läsåret
2005-2006 i enlighet med redovisat kursdokument.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag

Sid

2005-03-24
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§ 37

Familjens Hus i Hässleholms tätort
Dnr 2005.56 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om att
det inrättas ett Familjens Hus i Hässleholms tätort där ett samarbete
sker mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen
och Region Skåne enligt framtaget förslag 2005-01-31 samt att
nämnderna tillförs medel för de utökade kostnaderna uppgående till
totalt ca 450.000 kronor (samordnare 25% tjänst ca 50.000 kr,
socionom 50% tjänst ca 200.000 kr och lokalhyra ca 200 kvadratmeter á 1.000 kr per kvadratmeter ca 200.000 kr).
Ärendet
Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
har givit förvaltningarna i uppdrag att i samverkan med Region
Skåne ta fram förslag till samverkansprojektet ”Familjens Hus”.
Förslaget innebär att Familjens Hus skall kunna erbjuda
förebyggande barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola,
social rådgivning och olika föräldragruppsutbildningar. Familjens
Hus verksamheter skall drivas genom i huvudsak redan befintliga
tjänster.
Visionen för Familjens Hus i Hässleholm skall vara följande:
Med trygga och ansvarstagande föräldrar skapas goda förutsättningar
för barn att växa upp i harmoni.
Beslutsunderlag
Förslag 2005-01-31 till inrättande av ett Familjens Hus i Hässleholms
tätort som framtagits av Barn- och utbildningsförvaltningen i
samarbete med Socialförvaltningen, primärvården Vänhem och
Kristianstads centralsjukhus.
Ärendets tidigare behandling
Information i ärendet har skett vid arbetsutskottets sammanträde
2005-02-10 och Barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2005-02-24.
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 27 där man föreslog att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om att
det inrättas ett Familjens Hus i Hässleholms tätort där ett samarbete
sker mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen
och Region Skåne enligt framtaget förslag 2005-01-31 samt att
nämnderna tillförs medel för de utökade kostnaderna uppgående till
totalt ca 450.000 kronor (samordnare 25% tjänst ca 50.000 kr,
socionom 50% tjänst ca 200.000 kr och lokalhyra ca 200 kvadratmeter á 1.000 kr per kvadratmeter ca 200.000 kr).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-03-24
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§ 38

Betänkandet För oss tillsammans. Om utbildning och
utvecklingsstörning (SOU 2004:98) – Remiss från
Utbildningsdepartementet
Dnr 2005.71 617

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen har för Barn- och utbildningsnämndens
handläggning översänt Utbildningsdepartementets remiss avseende
betänkandet För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning. Betänkandet är en slutredovisning från kommittén för
översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning, Carlbeck-kommittén (U 2001:01). Kommitténs
förslag syftar i huvudsak till att öka kvaliteten i utbildningen för
elever och studerande med utvecklingsstörning samt att öka
samverkan mellan elever och studerande med eller utan utvecklingsstörning.
Hässleholms kommun har erhållit betänkandet som remissinstans
innebärande att man inbjudits att lämna synpunkter.
Remissvaret skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast
den 15 mars 2005.
Handlingar i ärendet
Slutbetänkandet av Carlbeck-kommittén För oss tillsammans. Om
utbildning och utvecklingsstörning.
Yttrande över betänkandet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 19 där man på delegation utifrån att
ärendet var brådskande beslöt att anta förvaltningens förslag till yttrande
som sitt eget yttrande till Utbildningsdepartementet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
19 maj 2005
Dnr 2005.96 006

Beslut
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 maj 2005
sker på eftermiddagen en genomgång av områdenas
kvalitetsredovisningar för 2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-03-10, § 38.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 40

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-03-24 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Bo Selander, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Björn Johansson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
1-3
2-6
1-34
181-218
1-37
242-246
1-36
2-17
1-56
1-47
94-113
1-12
30-53
1-28
1-5
73-74
1-4
1-16
2-5
1-4
1-2
1-19
19-39
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 41

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1
Skolverkets beslut 2005-02-25 efter genomförd inspektion
av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan
John Bauer-gymnasiet i Hässleholms kommun.
Dnr 2005.75 612
2

Justerare

Justitieombudsmannen. Beslut 2005-03-08 till följd av
anmälan mot Hässleholms kommun angående handläggningen
av begäran om att få ta del av handlingar m m.
Dnr 2003.361 108

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet
1
Kommunstyrelsens svar 2005-02-09 på brev från
Hässleholms ungdomsråd
Dnr 2005.63 600
2

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-16, § 63. Beslut
avseende ombyggnad av Linnéskolans kök och matsal,
etapp 1.
Dnr 2005.74 287

3

Arbetsmiljöverkets underrättelse 2005-02-03 om eventuellt
föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen avseende
Linnéskolans kök och matsal.
Dnr 2005.46 612

4

Skolverkets beslut 2005-02-22 avseende anmälan angående
skolsituationen för grundskoleelev vid Västerskolan.
Dnr 2004.332 611

5

Muntlig information om lokalsituationen vid T4-skolan.

6

Kommunledningskontorets skrivelse 2005-02-28 avseende
revidering av Kommunfullmäktiges övergripande mål för
kommunen inför 2006.
Första tjänstemannautkast daterat 2005-03-11 till revidering
av kommunfullmäktiges övergripande mål för kommunen inför
2006.
Dnr 2005.82 012

Justerare

7

Muntlig information om Tekniska kontorets utredning av en
transportsektion.

8

NNs och NNs skrivelser 2005-03-11 och 2005-03-17
angående dotterns gymnasieansökan till utbildning utan
riksintag. Svarsskrivelse daterad 2005-03-16.
Dnr 2005.84 605

Utdragsbestyrkande
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9

Personalsamordnare Stefan Nyhlén informerar om
tjänstesituationen utifrån behöriga kontra obehöriga lärare
samt vilken policy man har vid tillsättning av obehöriga
lärare på tjänster.

10

Biträdande förvaltningschef Karin Karlén ger en muntlig
lägesrapport över barnomsorgssituationen.

Utdragsbestyrkande

