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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-06-16

Sid

1 (17)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:35

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Lena Axelsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
Joachim Fors (s), tjg för Ingvar Nilsson (s)
Lena Lönn (s), tjg för Barbro Bengtsson (c)
Kenneth Aronsson (m), tjg för Urban Widmark (m)
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Hans J Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 66-69
Claes Ruderstam (SACO), §§ 66-69

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Agneta Hörberg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 23 juni 2005, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 66-79

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Willy Ohlsson

Justerare

………………………………………………………………..
Agneta Hörberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-06-16

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-06-16

Datum då anlaget
sätts upp

2005-06-29

Datum då anslaget
tas ned

2005-07-20

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Tillsättning av anställningen som rektor vid
ungdomscentrum
Dnr 2005.189 023

Beslut
Inger Perssons förordnande som rektor vid ungdomscentrum övergår
till en tillsvidareanställning från 2005-08-01.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-05-21, § 66 att
förordna Inger Persson som rektor vid Ungdomscentrum under
tiden 2003-08-01—2005-07-31.
Anställningen tidsbegränsades till följd av att förslag förelåg om en
omstrukturering av gymnasieskolan.
Riksdagen antog i oktober 2004 propositionen ”Kunskap och
kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan”. Beslutet
innebär bland annat att kommunerna från och med den 1 juli 2006
skall ge obehöriga elever på Individuella programmet rätt till utbildning
i en omfattning som motsvarar heltidsstudier.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-02, § 65 där man föreslog att Inger Perssons
förordnande som rektor vid ungdomscentrum övergår till en
tillsvidareanställning från 2005-08-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—05-31
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-06-09 framtagna uppföljningsrapport
godkännes och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-06-09 med riktpunkt den 31 maj 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 på ett underskott
uppgående till 393 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-06-09.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 68

Gymnasieskolans organisation läsåret 2005-2006
Dnr 2005.225 612

Beslut
Organisationen inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2005-2006 fastställs enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2005-04-21, § 46
preliminär organisation för gymnasieskolan läsåret 2005-2006.
Resultatet av omvalen har inte påverkat den preliminära
organisationen.
Förvaltningens förslag
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret 2005-2006
fastställs följande organisation:
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, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

40
16
32
16
24
36
46
16
48
16
17
32
60
34
24
90
60

platser
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-16, § 72 där man föreslog att
organisationen inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2005-2006 fastställs enligt förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2005-2006

Dnr 2005.226 617

Beslut
Den preliminära intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret
2005-2006 godkännes.
Ärendet
Preliminärt har följande intagning till gymnasiesärskolans program
inför läsåret 2005-2006 gjorts:

Basår
Yrkesträning
Autismgrupp
Verksamhetsträning
Totalt

Läsåret
2004-2005

Läsåret
2005-2006

Totalt

Från
antal elever Hlm

Totalt

Från

antal elever

Hlm

20 elever
4"
2"
4"
30

30
7
4
3
44

11
4
2

3
2
1
1

17 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande
27 från andra kommuner. Siffrorna är preliminära eftersom en del av
eleverna ännu inte givit något definitivt besked p.g.a. att man även sökt
till andra skolor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-16, § 73 där man föreslog att den preliminära
intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2005-2006
godkännes.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Delegation avseende intagning till gymnasieskolan
från fri kvot läsåret 2005-2006
Dnr 2005.227 002

Beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram t o m den slutliga intagningen
till gymnasieutbildningar läsåret 2005-2006.
Ärendet
Arbetsutskottet har 2005-06-16, § 74 beslutat om intagning av
elever i gymnasieskolan läsåret 2005-2006 från fri kvot. Ett av
ärenden återremitterades för ytterligare utredning.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-16, § 75 där man föreslog att ordföranden
får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och eventuellt nya fri
kvotärenden fram t o m den slutliga intagningen till gymnasieutbildningar läsåret 2005-2006.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 71

Ersättningar vid studier på folkhögskola
Dnr 2005.228 605

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2002-05-22, § 63 beslut
om ersättning för läromedel och skolmåltider till elever som
studerar på folkhögskola.
Förvaltningen föreslår att beslutet upphävs och ersätts med
följande:
- Elever som ej slutfört en gymnasieutbildning och studerar
på folkhögskola erhåller bidrag för läromedel motsvarande
kommunens genomsnittskostnad för läromedel för en
gymnasieelev.
Bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven
fyller 20 år, samt
- Det delegeras åt förvaltningschefen att fatta beslut om eventuella
särskilda överenskommelser för elever med behov av särskilt
stöd.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-16, § 76 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Yrkande
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 72

Motion angående PRIV-platser – Yttrande

Dnr 2004.417 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2005-05-04
(reviderat 2005-05-09 och 2005-05-24) som yttrande över motionen
innebärande att motionen skall avslås.
Lars Arvidsson (fp) deltar ej i beslutet.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2004-12-10 för Barn- och utbildningsnämndens yttrande remitterat en av John Bruun, folkpartiet
liberalerna till Kommunfullmäktige ställd motion med yrkande om
att BUN undersöker möjligheterna för att utöka antalet s.k.
PRIV-platser inför läsåret 2005-2006,
att tillåta kommunens ungdomar att söka PRIV-platser hos
andra kommuner, för nationella program som inte finns i egen regi.
Handlingar
Motion ang PRIV-platser.
Förslag 2005-05-04 (reviderat 2005-05-09 och 2005-05-24) till
yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, § 61 och Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-19, § 61, där man beslöt att återremittera ärendet.
Arbetsutskottet 2005-06-02, § 66 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2005-05-04
(reviderat 2005-05-09 och 2005-05-24) som yttrande över motionen
innebärande att motionen skall avslås.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-06-16

§ 73

Elevavgifter – Musik & Kulturskolan
Dnr 2005.188 613

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer elevavgifterna vid
Musik & Kulturskolan läsåret 2005-2006 enligt rektors förslag.
Vidare beslutas
Förvaltningen får i uppdrag att inför nästa höjning av Musik &
Kulturskolans elevavgifter redovisa vilka möjligheter det finns
till införande av rabatt när mer än ett barn i familjen är
inskrivet i Musik & Kulturskolan.
Ärendet
Rektor Lars Härstedt Salmonson har i skrivelse 2005-05-24 föreslagit
följande elevavgifter i Musik & Kulturskolan läsåret 2005-2006.
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

Föreslagna belopp innebär i snitt en höjning av nuvarande avgifter
med 2 %.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2005-05-24 från rektor Lars Härstedt Salmonson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-02, § 67 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden fastställer elevavgifterna vid
Musik & Kulturskolan läsåret 2005-2006 enligt rektors förslag.
Beslutsgång
Yrkanden
Joachim Fors (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
Förvaltningen ges i uppdrag att inför nästa höjning av Musik &
Kulturskolans elevavgifter redovisa vilka möjligheter det finns
till införande av rabatt när mer än ett barn i familjen är
inskrivet i Musik & Kulturskolan.
Kristina Lind (kd), Lars-Göran Wiberg (c), Susanne Rönnefeldt Berg (m)
och Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägg av Joachim Fors tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Säkrare bussresor för barn – Inbjudan från Vägverket
att delta som försökskommun
Dnr 2005.200 623

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att inlämna intresseanmälan till
Vägverket om Länstrafiken ställer sig positiv till medverkan.
Ärendet
Vägverket redovisade den 8 april 2005 promemorian ”Säkrare
bussresor för barn” för Regeringen. Verket föreslår sänkt hasighet
till 30 km i timmen där buss stannar för passagerares på- eller
avstigning samt en försöksverksamhet i ett antal kommuner för
att säkra förslaget juridiskt, ekonomiskt och praktiskt. I rapporten
föreslår verket också ett antal övriga åtgärder för säkrare skolskjuts.
Vägverket inbjuder i skrivelse 2005-05-25 kommunerna att inkomma
med anmälan om att få medverka som försökskommun. Intresseanmälan skall vara Vägverket tillhanda senast den 30 juni 2005 och
vara förankrad hos bussentreprenörer och länstrafikbolaget.
Inbjudan har skett i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.
Vägverket och Sveriges kommuner och Landsting kommer av de
anmälda kommunerna att utifrån behoven i försöksplanen utse
fem till tio kommuner som försökskommuner.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-06-02, § 69 där man beslöt att behandla ärendet
direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningschefen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att inlämna
intresseanmälan till Vägverket om Länstrafiken ställer sig positiv
till att medverka.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars Arvidsson (fp),
Susanne Rönnefeldt Berg (m), Lars-Göran Wiberg (c) och Kristina Lind
(kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-06-16 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
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Uno Nilsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2005-06-02
Arbetsutskottets protokoll 2005-06-16

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
9
13-16
42-54
60-61
98-116
38-52
70-78
93-107
43-71
24-26
1-3
34-39
10-13
9-14
30-37
61-71
72-76
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§ 76

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
1 Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt 2005-03-10, § 20
att anhålla hos kommunstyrelsen om att ett eventuellt
återbetalningskrav skall kostnadstäckas i 2006 års budget.
Kommunstyrelsen beslöt 2005-05-11, § 62 att ett
eventuellt återbetalningskrav skall beaktas i budget 2006.
Dnr 2004.345 047

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 NNs och NNs e-postskrivelse 2005-06-02
med anhållan om hemundervisning för sina barn.
Dnr 2005.205 611

Justerare

2

Skrivelse, för Barn- och utbildningsnämndens kännedom, från NN
ang Syrsans förskolas utemiljö.
Dnr 2005.194 710

3

Gymnasiechefen informerar om de problem som uppkommit
avseende Fordonsprogrammets inriktning Transport till följd
av att avtalet med Lernia inte går att förlänga.

4

Gymnasiechefen informerar om problemen att tillhandahålla
skollunch till Linnéskolans elever under den tid som matsalen
renoveras.

5

Ordföranden och gymnasiechefen informerar om att samverkansavtalet för gymnasieskolan i SkåneNordOst kommer att
undertecknas fredagen den 17 juni 2005. Samverkansavtalet
innebär att eleverna fritt kan söka gymnasieutbildningar inom
dessa kommuner.
Dnr 2005.88 050

6

Arbetsmiljöverkets skrivelse 2005-05-17. Meddelande om att man
avslutat ärendet avseende Linnéskolans kök och matsal då det i
kommunens yttrande angavs att ombyggnad kommer att ske.
Ombyggnaden sker i två etapper, dels under sommaren 2005, dels
under sommaren 2006.
Dnr 2005.46 612

7

Länsrättens beslut 2005-06-13. Länsrätten avvisar NNs och
NNs överklagande, där man bestrider kommunens
krav på extra barnomsorgsavgift, till följd av utförd kontroll av
barnomsorgsavgifter för år 2002.
Dnr 2004.371 710

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Frågor
1

Lärarnas riksförbunds och lärarförbundets pressmeddelande
avseende pågående förhandlingar om lärarnas löner.
1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och
förhandlingsutskottet Lars-Göran Wiberg avger en lägesrapport.

2

Kulturnämndens utredning daterad maj 2005 om vad man kan
ha en kulturskola till.
Utredning skall skickas ut till samtliga i Barn- och utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Tack
Ordföranden framför ett tack till alla för arbetet under den
gångna terminen med tillönskan om att de får en skön
midsommar och sommar.
Kristina Lind framför nämndens tack till ordföranden och
tillönskar honom och övriga en skön midsommar och sommar.
Förvaltningschef Jan Dahlberg informerar i stort om viktiga händelser
och beslut under det gångna läsåret och tackar nämnden för gott
samarbete och tillönskar alla en skön sommar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

