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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-09-22

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:05

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Lena Axelsson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Eskil Engström (kd)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lynn Thulin (m), tjg för Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Hans J Werner (fp), tjg för Lars Arvidsson (fp)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Agnes Somogyi (kd)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 91-95
Claes Ruderstam (SACO), §§ 91-95

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

Barbro Bengtsson
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2005-09-29, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 91-103

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Barbro Bengtsson

Sid

1 (18)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2005-09-22

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-09-22

Datum då anlaget
sätts upp

2005-09-30

Datum då anslaget
tas ned

2005-10-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare
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§ 91

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Följande ärende i föredragningslistan
Utgår
Punkt 5,

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och
städkostnader.

Tillkommer
Punkt 7a,
Skolskjutsregler Hässleholms kommun – förtydligande
avseende elevresor för gymnasieelever.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 92

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—08-31
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-09-14 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-09-14 med riktpunkt den 31 augusti 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 ett underskott
på 1 325 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-09-14
Förvaltningens förslag
Förvaltningens 2005-09-14 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 93

Konsekvenser av föreslagen budgetram för 2006
Dnr 2005.302 041

Beslut
De 2005-09-07 redovisade konsekvenserna av förslagen budgetram
för år 2006 godkännes med de redaktionella ändringar man enas
om vid dagens sammanträde.
Konsekvensbeskrivningen överlämnas till Kommunstyrelsen/
budgetberedningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2005-06-15, § 93 fastställt budgetförutsättningar och planeringsramar för åren 2006-2008.
Enligt Kommunstyrelsens beslut har en driftbudget för Barn- och
utbildningsnämnden föreslagits på 786 705 000 kronor för år 2006.
Förvaltningen har 2005-09-07 tagit fram en konsekvensbeskrivning
och förslag till åtgärder som måste vidtagas med anledning av
föreslagen budgetram.
Ärendet behandlades i centrala samverkansgruppen 2005-09-13.
Beslutsunderlag
Förvaltningens 2005-09-07 framtagna konsekvensbeskrivning som
revideras vid dagens sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-09-08, § 91 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden efter det att
samverkan skett med de fackliga organisationerna kring den av
förvaltningen 2005-09-07 framtagna konsekvensbeskrivningen av
föreslagen budgetram för år 2006.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov 2006
Dnr 2005.317 041

Beslut
Redovisningen 2005-09-14 av investeringsbehovet för 2006
godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen/budgetberedningen.
Ärendet
Ekonomikontoret har 2005-06-07 i ”Budgetförutsättningar och
planeringsramar för 2006-2008” föreslagit en investeringsbudget
för Barn- och utbildningsnämnden på 7 050 000 kronor för år 2006.
Beloppet motsvarar investeringsutrymmet som Barn- och
utbildningsnämnden har under innevarande år.
Beslutsunderlag
Förvaltningens redovisning 2005-09-14 för de investeringsbehov som
finns för 2006.
Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar
bifall till förvaltningens redovisning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-09-22

Sid

7

§ 95

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar
i Skåne Nordost
- Revidering av Hässleholms kommuns programutbud
från och med läsåret 2006-2007
- Preliminär organisation, åk 1, läsåret 2006-2007
Dnr 2005.88 050

Beslut
De revideringar avseende gymnasieutbildningar som redovisas i
skrivelse 2005-08-31 fastställs och ersätter tidigare programutbud
från Hässleholms kommun i samverkansavtalet (Bilaga 1) med
Skåne Nordost från och med läsåret 2006-2007.
Preliminära intagningsplatser till Hässleholms kommuns programutbud
fastställs i enlighet med redovisningen i skrivelse 2005-08-31.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2005-04-21, § 47
vilket programutbud från Hässleholms kommun som skall ingå
i samverkansavtalet avseende gymnasieutbildningar i
Skåne Nordost från och med läsåret 2006-2007.
Beslutsunderlag
Reviderat programutbud från Hässleholms kommun samt
preliminär organisation, åk 1, läsåret 2006-2007.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-09-08, § 94 där man föreslog att de
revideringarna avseende gymnasieutbildningar som redovisas i
skrivelse 2005-08-31 fastställs och ersätter tidigare programutbud
från Hässleholms kommun i samverkansavtalet (Bilaga 1) med
Skåne Nordost från och med läsåret 2006-2007.
Preliminära intagningsplatser till Hässleholms kommuns programutbud
fastställs i enlighet med redovisningen i skrivelse 2005-08-31.
Beslutsgång
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Skolskjutsregler Hässleholms kommun – förtydligande
avseende elevresor för gymnasieelever
Dnr 1999.101 623

Beslut
I skolskjutsreglerna under rubriken gymnasieelever ersätts
begreppet bostad med folkbokföringsadress.

Ärendet
Ansökningar har inkommit från föräldrar till gymnasieelever om att
kommunen skall svara för elevresor från annan adress än
folkbokföringsadressen vid så kallat växelvis boende.
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor:
”2§ För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
(1999:1395), skall den kommun som enligt 1 kap. 15 § skollagen
(1985:1100) är elevens hemkommun, ansvara för elevens
kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret
gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.
Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt
kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen
inte skyldig att utge högre ersättning än vad som motsvarar
1/30 av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor
mellan bostaden och skolan. (SFS 1999:1403)”
Förvaltningens förslag
I skolskjutsreglerna under rubriken gymnasieelever ersätts
begreppet bostad med folkbokföringsadress.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Ansökan om att få bedriva enskild undervisning i
hemmet
Dnr 2005.205 611

Beslut
Ansökan avslås då underlag saknas för att ge tillstånd enligt
kommunens policy för skolpliktens fullgörande på annat sätt.
Vårdnadshavarna anmodas var för sig att vid vite enligt skollagen
3 kapitlet 16§ tillse att barnen NN och NN omedelbart
infinner sig i skolan.
Om barnen fortsättningsvis inte kommer till skolan delegerar
Barn- och utbildningsnämnden åt förvaltningschefen
att efter varje månad, som vårdnadshavarna NN
och NN inte tillser att barnen NN och
NN fullgör sin skolplikt, ansöka hos Länsrätten om
utdömande av de av Barn- och utbildningsnämnden beslutade
vitena.
Ärendet
NN och NN anhåller i skrivelse
2005-06-02 om att läsåret 2005-2006 själva få undervisa sina
barn NN född i januari 1992 och NN född
i mars 1996. Sonen börjar år 7 och dottern år 3.
Inbjudan till samtal kring de av Barn- och utbildningsnämnden
fastställda villkoren för tillstånd att bedriva enskild undervisning
har skickats till vårdnadshavarna 2005-06-26 dels per brev med
mottagningsbevis dels med E-post. Brevet har inte hämtats ut
och har därför erhållits i retur 2005-08-08. Vårdnadshavarna har
däremot via E-post 2005-08-15 svarat på inbjudan. Svaret
klargör att vårdnadshavarna fortfarande inte godtar de av
kommunen fastställda riktlinjerna. Föräldrarna kräver att insyn
och uppföljning endast skall ske via en lärare som i hemmet
regelbundet följer upp barnens kunskaper, men då enbart i
ämnena matematik, engelska och svenska.
Någon helhetsbedömning av barnens kunskaper inför ett
ställningstagande till tillståndsgivningen har inte kunnat genomföras
då föräldrarna och barnen inte infann sig till de inbjudna mötena
2005-08-17, 2005-08-18 samt 2005-08-22. Även övriga villkor
som måste finnas som underlag har ej inkommit.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barnen har inte heller infunnit sig i skolan enligt inbjudan
2005-06-02 varför vårdnadshavarna vid vite bör tillse att barnen
omedelbart infinner sig i skolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-09-08, § 92 där man föreslog att
ansökan avslås då underlag saknas för att ge tillstånd enligt
kommunens policy för skolpliktens fullgörande på annat sätt.
Vårdnadshavarna anmodas var för sig att vid vite enligt skollagen
3 kapitlet 16§ tillse att barnen NN och NN omedelbart
infinner sig i skolan.
Om barnen fortsättningsvis inte kommer till skolan delegerar
Barn- och utbildningsnämnden åt förvaltningschefen
att efter varje månad, som vårdnadshavarna NN
och NN inte tillser att barnen NN och
NN fullgör sin skolplikt, ansöka hos Länsrätten om
utdömande av de av Barn- och utbildningsnämnden beslutade
vitena.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Val av ledamot och ersättare till programrådet för det
specialutformade Internationella programmet med
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil
resterande tid av mandatperioden 2003-2006
Dnr 2005.298 600

Beslut
Ordföranden utses som ledamot och 1:e vice ordföranden som
ersättare i programrådet för det specialutformade Internationella
programmet.
Ärendet
Internationella programmets programråd utgör samrådsorgan för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen. I programrådet
ingår representanter för arbetsmarknadens parter, skolledning, lärare,
elever och representanter från Barn- och utbildningsnämnden.
Representanter för föräldrar deltar som adjungerade ledamöter.
Barn- och utbildningsnämnden har utsett representanter till de övriga
programråden för mandatperioden 2003-2006. Därefter har
man från läsåret 2005-2006 inrättat ett specialutformat program,
Internationella programmet med naturvetenskaplig och
samhällsvetenskaplig profil.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-09-08, § 93 där man föreslog att ordföranden
utses som ledamot och 1:e vice ordföranden som ersättare i
programrådet för det specialutformade Internationella programmet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att
ordföranden utses som ledamot och 1:e vice ordföranden som ersättare
i programrådet för det specialutformade Internationella programmet.
Urban Widmark (m) yrkar att platsen som ersättare tillsätts med
2:e vice ordföranden Kristina Lind.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena avseende
tillsättning av platsen som ersättare i programrådet och
finner Lena Axelssons yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
17 november 2005
Dnr 2005.306 006

Beslut
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17
november 2005 sker på eftermiddagen en dialog med
rektorerna kring kvaliteten i förskola och skola då man med
utgångspunkt från kvalitetsredovisningen diskuterar vilka
åtgärder som kan vidtas för ökad måluppfyllelse.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-09-08, § 96 där man föreslog att det vid
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 november
2005 på eftermiddagen sker en dialog med rektorerna kring
kvaliteten i förskola och skola och då man med utgångspunkt från
kvalitetsredovisningen diskuterar vilka åtgärder som kan vidtas
för ökad måluppfyllelse.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Utvärdering på nämndnivå - Rapport
Dnr 2002.73 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
I skrivelse 2005-09-08 Kvalitetsredovisning 2005 redovisas bland
annat när och på vilket sätt de av Barn- och utbildningsnämnden
fastställda utvärderingsområdena utifrån skolplanens mål
avrapporterats till nämnden eller när så kommer att ske.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-09-22 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
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Bo Selander, rektor
Uno Nilsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Barbro Segerström, vik rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2005-09-08

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1
Den 1 juli 2005 trädde en ny bestämmelse i
skollagen ( 1 kap. 18§) i kraft som innebär att kommunernas
uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år förtydligas.
I Sveriges kommuner och Landstings cirkulär 2005:63 görs
ett förtydligande av ansvaret.

Justerare

2

Planering för gymnasieskolan inför 2007 – Statligt reformbeslut
om gymnasieskolan. Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 2005:67.

3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-06-15, § 184
att bevilja Barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
på investeringsbudgeten år 2005 på 533 000 kronor för
inköp av kopieringsmaskiner. Barn- och utbildningsnämndens
anhållan § 55/2005.
Dnr 2005.154 041

4

Styrelsen, Kommunförbundet Skåne. Beslut 2005-06-17, § 196
avseende interkommunala ersättningar för gymnasiesamverkan.
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§ 103

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1
Kommunledningskontorets skrivelse 2005-07-06 med
anhållan om svar senast 2005-08-31 på frågor rörande
uppföljning av generella beslut och särskilda anvisningar
som togs i samband med att 2005 års budget fastställdes.
Förvaltningens svarsskrivelse 2005-08-31.
Dnr 2005.240 042

Justerare

2

Redovisning 2005-08-31 över fördelning av investeringsmedel överförda till driftbudgeten.
Dnr 2005.286 041

3

Ansökan 2005-08-12 från Förskolan Solrosen, Häglinge om
tillfällig utökning av 3 platser.
Dnr 2005.263 718

4

Motion från Lars-Ivar Ericson (c) om införande av så kallat
”kockkollo”. Erhållen från Kommunstyrelsen för yttrande.
Dnr 2005.262 101

5

Kulturnämnden har 2005-08-01, för yttrande senast den
1 november 2005, översänt utredningen ”Vad kan man ha
en kulturskola till?”. Förvaltningschefen redovisar sin syn på
vad som måste klargöras innan ett mera detaljerat utredningsarbete inleds.
Dnr 2005.229 613

6

Område 8, T4-skolans ansökan 2005-08-11 om medel till
komplettering av lekmiljö samt upprustning av friidrottsanläggning. Erhållen från Kommunstyrelsen för yttrande.
Dnr 2005.279 042

7

Ansökan om projektmedel (NIP) avseende ”naturskoleprojekt”.

8

Redovisning i skrivelse 2005-08-26 över vilka rutiner som
tillämpas vid anmälan om brott inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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9

Redovisning av antal verkställda avstängningar från
barnomsorgsplats 2003-2005.

10

Skolverkets beslut 2005-09-06 avseende föräldrars anmälan
av fördelning av grundskoleelever vid Hästveda skola.
Dnr 2005.256 611

11

Öhrlings Price Waterhouse Coopers kommer på kommunens
revisorers uppdrag att granska betygssättningen i
Hässleholms kommuns grund- och gymnasieskolor.

12

Personalens på Ljungdalaskolan skrivelse 2005-08-24 med
önskemål om att skolstarten 2006 och efterföljande sommarlov 2007 senareläggs.
Dnr 2005.277 608

13

Tackkort från Birgitta Marnung.

14

Ansökan 2005-09-15 från Svenska Kyrkan, N Åkarp Vankiva
om att få utöka verksamheten vid Prästkragens förskola.
Dnr 2005.307 718

15

Rapport om sjukfrånvaron i Barn- och utbildningsförvaltningen
2003-2005.
Dnr 2005.311 029

16

Skolverkets jämförelsetal daterad september 2005 över
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och
vuxenutbildning i Hässleholms kommun i jämförelse med
kommungruppen och samtliga kommuner.

Utdragsbestyrkande

