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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-05-27

Sid

1 (20)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 - 12:00

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, §§ 54-punkt 2 § 65
Lena Axelsson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp), §§ 55-67, kl 08:40-12:00
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
Lena Lönn (s), tjg för Barbro Bengtsson (c)
Hans Werner (fp), tjg för Lars Arvidsson (fp) § 54 ersättare §§ 55-67
Eva-Marie Lidén (kd), tjg för Kristina Lind (kd) §§ punkt 3 § 65-66
ersättare §§ 54-punkt 2 § 65
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Carina Westerlund (s), §§ 54-60, 62-67
Joachim Fors (s)
Lena Olsson (c)
Kenneth Aronsson (m)
Agnes Somogyi (kd)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 54-59
Claes Ruderstam (SACO), §§ 54-57

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, samtliga paragrafer med undantag
för punkt 10 § 65
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Agneta Hörberg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 3 juni 2004, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 54-67

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-05-27

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-05-27

Datum då anlaget
sätts upp

2004-06-04

Datum då anslaget
tas ned

2004-06-28

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2004-05-27

§ 54

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01--04-30
Dnr 2004.123 042

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-05-10 med riktpunkt den 30 april 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett budgetöverskott
på 349.000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-05-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet beslöt 2004-05-13, § 52 att godkänna förvaltningens
2004-05-10 framtagna uppföljningsrapport och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 55

Ändrade budgetramar 2004
Dnr 2004.156 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vidtaga följande
besparingsåtgärder till följd av att Kommunfullmäktige väntas dra
in 0,7% av varje nämnds nettobudget som en följd av nya
försämrade skatteprognoser:
Åtgärd

Besparing

Löneöversyn (lönetak enligt beslut av kommunstyrelsens

1.500.000 kr

arbetsutskott)

Avbrytande av resor till koncentrationsläger

100.000 kr

Hyra från Berg & Partner (Jacobsskolan)

400.000 kr

Kontroll av inbetalda barnomsorgsavgifter åren
2002 och 2003

500.000 kr

(Beslut om att kontroll av barnomsorgsavgifterna skall utföras
togs av Barn- och utbildningsnämnden 2004-04-30, § 43)

Personalminskning

2.500.000 kr

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att, i avvaktan
på en eventuell begäran om central förhandling, uppdra åt
arbetsutskottet att fatta beslut i följande förslag till besparingar:
Avgift för pedagogisk måltid
Central kursverksamhet
Ärendet
Nya försämrade skatteprognoser under våren har givit vid handen
att kommunens budget för år 2004 är underbalanserad med drygt
12 miljoner kronor. Vid Kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknades
ett mindre överskott.
Kommunfullmäktige väntas med anledning härav att dra in 0,7% av
varje nämnds nettobudget, enligt ett förslag från Kommunstyrelsens
arbetsutskott den 14 april 2004.
Vidare har man föreslagit att investeringar av anslagstyp 1, med
omedelbar verkan, skall prövas av Kommunstyrelsens arbetsutskott
innan verkställande sker.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-14, § 137.
Förvaltningens förslag 2004-05-05 till åtgärder. Kompletterande
redovisning 2004-05-19 till besparingsförslaget.
Redovisning 2004-05-12 av vilka effekter det blir om barnomsorgstaxan ändras så att avgiftsintervallerna slopas.
Protokoll 2004-05-25 från förhandling med de fackliga
organisationerna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 33 där det beslöts att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag med konsekvensbeskrivning till
minskning av Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetram för
2004 med 0,7%.
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 53 där det beslöts att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från Arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) yrkar att ärendet utan besparingsförslag återsändes
till Kommunstyrelsen tillsammans med förvaltningens beslutsunderlag
och områdenas konsekvensanalyser.
Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerpartiets ledamöter yrkar
att följande av förvaltningens föreslagna åtgärder vidtages.
Åtgärd

Besparing

Löneöversyn (lönetak enligt beslut av kommunstyrelsens

1.500.000 kr

arbetsutskott)

Avbrytande av resor till koncentrationsläger

100.000 kr

Hyra från Berg & Partner (Jacobsskolan)

400.000 kr

Kontroll av inbetalda barnomsorgsavgifter åren
2002 och 2003

500.000 kr

(Beslut om att kontroll av barnomsorgsavgifterna skall utföras
togs av Barn- och utbildningsnämnden 2004-04-30, § 43)

Personalminskning

Justerare

2.500.000 kr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars Arvidssons yrkande
dels Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerpartiets
ledamöters yrkande och finner att Barn- och utbildningsnämnden
bifallit Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerpartiets
ledamöters yrkande.
Reservation
Lars Arvidsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande. Folkpartiets förslag är att besparingarna görs inom
andra områden.
Deltar ej i beslutet samt protokollsanteckning
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets och Folkets
väls ledamöter deltar ej i beslutet och medges göra följande
protokollsanteckning
"Oppositionen i Hässleholms kommun har de senaste åren i budgetprocessen förordat att det måste göras en översyn gällande
kommunens ekonomiska situation. Detta skulle bland annat inbegripa
att erforderliga reserver enligt lag skulle finnas och att kärnverksamheterna inom kommunen skulle prioriteras. Med andra ord skapa en
ekonomisk situation som möjliggör aktiva och precisa långsiktiga
ekonomiska beslut. Vi har inte vunnit gehör från majoriteten för
detta arbetssätt. Majoritetens förslag om en generell neddragning med
0,7 procent för samtliga nämnder (osthyvelprincipen) kan vi därför inte
stödja."

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 56

Avtal avseende skolskjutsverksamheten
Dnr 2004.188 623

Beslut
Avtal tecknas mellan Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska
nämnden avseende skolskjutsverksamheten i enlighet med förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit Tekniska nämnden i
uppdrag att inrätta en fordonsenhet.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-01-29, § 4 att godkänna
det av Tekniska kontoret och Barn- och utbildningsförvaltningen
gemensamt framtagna förslag till bemanning av fordonsenheten
vid Tekniska kontoret innebärande att 75% av heltidstjänsten vid
skolskjutsenheten och två heltidstjänster som skolbusschaufförer
överförs från Barn- och utbildningsförvaltningen till Tekniska kontoret.
Avtal som reglerar ansvaret för skolskjutsverksamheten skulle dock
upprättas mellan Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal mellan Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska
nämnden avseende skolskjutsverksamheten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 56 där man föreslog att avtal tecknas
mellan Barn- och utbildningsnämnden och Tekniska nämnden i enlighet
med förslaget.
Beslutsgång
Yrkande
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2004-05-27

8

§ 57

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser Hässleholms Montessoricentrum
Dnr 2004.174 718

Beslut
Hässleholms Montessoricentrums ansökan om utökning av platser
avslås med hänvisning till dels att med nuvarande organisation
klaras efterfrågan på förskoleplatser dels till den ekonomiska situation
som kommunen nu befinner sig i. Framöver kan dock situationen
komma att förändras.
Ärendet
Hässleholms Montessoricentrum framför i skrivelse 2004-04-29 att
efterfrågan på platser ökat till deras förskolor Ekbacken i Hässleholm
och Solstrålen i Vittsjö. Eftersom det i dessa förskolors lokaler inryms
ytterligare barn ansöker de om tillstånd att snarast få utöka med
följande platser:
1 plats på Ekbackens förskola, Hässleholm
3 platser på Solstrålens förskola, Vittsjö
Beslutsunderlag
Hässleholms Montessoricentrums skrivelse 2004-04-29.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 58 där man föreslog att Hässleholms
Montessoricentrums ansökan om utökning av platser avslås med
hänvisning till dels att med nuvarande organisation klaras efterfrågan
på förskoleplatser dels till den ekonomiska situation som kommunen
nu befinner sig i. Framöver kan dock situationen komma att förändras.
Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) med instämmande av Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
yrkar att Hässleholms Montessoricentrums ansökan om utökning av
platser bifalles.
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att Hässleholms
Montessoricentrums ansökan avslås med redovisad motivering.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Urban Widmarks yrkande
dels Lars Arvidssons yrkande och finner att Barn- och utbildningsnämnden bifallit Lars Arvidssons yrkande.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag innebärande att Hässleholms
Montessoricentrums ansökan om utökade platser avslås med
redovisad motivering.
Nej-röst för medgivande till att Hässleholms Montessoricentrum
får utökning av ansökta platser.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Lena Lönn, tjg ersättare
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ullfvik Jonasson
Summa

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

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
10

x
3

Reservation
Moderata samlingspartiets och Folkets väls ledamöter reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

Sammanträdesprotokoll
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§ 58

Förändringar av gymnasieskolans organisation
Dnr 2004.187 612

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Den preliminära intagningen till gymnasieskolan i Hässleholm för läsåret
2004-2005 redovisas i skrivelse 2004-05-05.
Av sju sökande till åtta platser på Hantverksprogrammets trä- och
möbelteknik har endast två det som sitt förstahandsval.
Det framförs dessutom att inga sökande fanns till Byggprogrammets
inriktning måleri läsåret 2003-2004 och ej heller till läsåret 2004-2005.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 56 där man beslöt
Hantverksprogrammet, trä- och möbelteknik utgår ur gymnasieskolans
organisation för läsåret 2004-2005.
Byggprogrammets inriktning måleri utgår ur gymnasieskolans
organisation fr o m läsåret 2004-2005.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 59

Inrättande av lokal kurs i företagsekonomi inom
gymnasieskolans samtliga program
Dnr 2004-04-15

Beslut
Lokal kurs inrättas fr o m läsåret 2004-2005 i enlighet med redovisat
kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom samtliga
gymnasieskolans program fr o m läsåret 2004-2005.
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Företagsekonomi
Bokföring, 50 poäng
FE 1561

Mål för kursen
Kursen skall ge eleven insikt i hur bokföringen praktiskt genomförs i
ett företag. Eleven skall även kunna göra uppföljning av företagets
resultat samt göra jämförelser mot budget. Målet är att eleven själv
skall kunna utföra de vanligaste förekommande bokföringsuppgifterna
i ett företag.
Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2004-04-15.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 61 där man föreslog att lokal kurs
inrättas fr o m läsåret 2004-2005 i enlighet med redovisat
kursdokument.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lena Axelsson (s),
Lars-Göran Wiberg (c) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 60

Skolskjutsregler - komplettering
Dnr 1999.101 623

Beslut
Tidigare fastställda skolskjutsregler kompletteras med följande:
Om elevens gymnasiekort har förkommit eller stulits, skall eleven vid
varje tillfälle nytt kort utfärdas betala den expeditionsavgift som
Skånetrafiken tar ut. Under vårterminen 2004 uppgår Skånetrafikens
expeditionsavgift till 300 kronor.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt skolskjutsregler
för Hässleholms kommun. I dessa saknas riktlinjer för när en elev
uppger att hans/hennes gymnasiekort förkommit och vill ha ett nytt.
Beslutsunderlag
Förslag 2004-05-03 till komplettering av skolskjutsreglerna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 57 där man föreslog
Tidigare fastställda skolskjutsregler kompletteras med följande:
Om elevens gymnasiekort har förkommit eller stulits, skall eleven vid
varje tillfälle nytt kort utfärdas betala den expeditionsavgift som
Skånetrafiken tar ut. Under vårterminen 2004 uppgår Skånetrafikens
expeditionsavgift till 300 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 61

Allaktivitetshus på Ljungdala - Yttrande
Dnr 2003.210 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen
avge följande yttrande:
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på ett utökat och
fördjupat integrationsarbete inom Ljungdalaområdet. Projektet
medför dock ökade kostnader för drift- och personal, samt innebär
en betydande investering. Med hänsyn till kommunens ekonomiska
läge måste därför kostnaderna för ett allaktivitetshus vägas mot
andra angelägna behov, främst inom skola och omsorg.
Ärendet
Kommunstyrelsen har för utredning och yttrande översänt förslag
till allaktivitetshus på Ljungdala.
Aktiva Ljungdala har i samarbete med personalen vid Ljungdalaskolan
tagit initiativ till att frågan om ett allaktivitetshus på Ljungdala
aktualiseras. Inom Ljungdalaområdet finns många familjer med
invandrarbakgrund vilket återspeglas i skolans elevunderlag.
Öppna förskolan på Ljungdala har under många år samarbetat med
Fritidsförvaltningen genom Fria alliansen och deras fritidsgård.
Aktiviteterna där har varit riktade till alla barn och ungdomar men
har endast i liten omfattning besökts av ungdomar med svensk
bakgrund. Integrationen har därför varit svår att genomföra utanför
skolan.
Ett allaktivitetshus skulle lösa Ljungdalaskolans akuta lokalbehov.
Extra lokaler kommer att behövas under de närmaste två till tre åren,
varefter behovet upphör på grund av minskat elevunderlag.
Temporära lösningar kan därför behöva göras om inte allaktivitetshuset
kommer till stånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-04-14, § 127.
Följande beslut remitterade den 6 april 2004 av kommunstyrelsen för
Barn- och utbildningsnämndens utredning och yttrande:
Fritidsnämndens beslut 2004-03-17, § 27 och Tekniska nämndens
beslut 2004-03-25, § 28.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 55 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden avger följande yttrande:
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på ett utökat och
fördjupat integrationsarbete inom Ljungdalaområdet. Projektet
medför dock ökade kostnader för drift- och personal, samt innebär
en betydande investering. Med hänsyn till kommunens ekonomiska
läge måste därför kostnaderna för ett allaktivitetshus vägas mot andra
angelägna behov, främst inom skola och omsorg.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Deltar ej i beslutet
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) deltar ej i beslutet.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Carina Westerlund (s) i handläggningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 62

Överklagat mål ang skollagen - Yttrande (Mål nr
5072-04 Avdelning 1)
Dnr 2004.59 605

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2004-05-19 som sitt eget yttrande till Länsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Länsrätten har 2004-05-06 gett Barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende
NNs och NNs överklagande.
Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast den 1 juni 2004.
Beslutsunderlag
Länsrättens underrättelse 2004-05-06.
Förvaltningens förslag 2004-05-19 till yttrandet i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 63

Ansökan om att få bedriva enskild undervisning i
hemmet
Dnr 2004.169 611

Beslut
Ansökan avslås då föräldrarna inte ställer upp på kommunens policy
för skolpliktens fullgörande på annat sätt.
Ärendet
NN och NN anhåller i skrivelse
2004-04-13 om att själv få undervisa sin son NN
född 1992. Ansökan gäller för läsåret 2004-2005 och avser år 6.
Föräldrarna påtalar i skrivelsen att man inte avser att ställa upp på
kommunens policy för skolpliktens fullgörande på annat sätt.
Beslutsunderlag
NNs och NNs skrivelse 2004-04-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 63 där man föreslog att ansökan avslås
då föräldrarna inte ställer upp på kommunens policy för skolpliktens
fullgörande på annat sätt.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 64

Kvalitetsredovisning 2003
Dnr 2004.189 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2003 antas som
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2003.
Ärendet
Regeringen har i skrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och
vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet (1996/97:112) angett
att alla skolor och kommuner årligen skall göra kvalitetsredovisningar.
Kvalitetsredovisningen skall vara skriftlig enligt SFS 1997:702.
Skolverket har givit ut Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom
skolväsendet (1999:1).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2003.
Innehållet är i första hand hämtat från de verksamhetsberättelser och
kvalitetsredovisningar som grundskolornas område 1-9, Silviaskolan,
musikskolan, särskolan samt gymnasieskolorna och vuxenutbildningen
har upprättat för 2003 utifrån av centrala kontoret lämnade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens i april 2004 framtagna kvalitetsredovisning för
Hässleholms kommuns skolor 2003.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-05-13, § 60 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från Arbetsutskottet.
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§ 65

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1

Kommunens skolbuss - Inköp av ny skolbuss alternativt
upphandling av tjänsten.

2

Gymnasieprogram med internationell inriktning. Skrivelse
2004-04-29.

3

Utbildningsmässa - gymnasieutbildningar. Skrivelse 2004-05-04.

4

Redovisning 2004-05-06 av den preliminära intagningen till
gymnasieskolan i Hässleholms kommun 2004-2005. Hänsyn är
här inte tagen till Au:s beslut 2004-05-13, § 54.

5

Utökning av T4-skolans lokaler.

6

Komrevs pågående granskning av vilken kompetensutveckling
lärarna i grundskolan erhållit. Granskningen görs genom enkätundersökning till ett urval lärare.

7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag, 2004-05-12, § 174,
till Barn- och utbildningsnämnden avseende framtida skollokaler.
Dnr 2004.201 216

8

Skrivelse 2004-04-25 från föräldrar på Fyrklöverns, Treklöverns
och Tvåklöverns förskolor med anledning av att den tolfte månaden
inom barnomsorgen avgiftsbelagts.
Dnr 2003.461 710

9

Skolverkets beslut 2004-04-29 avseende en grundskoleelev.
Dnr 2004.69 611

10 Gymnasiechefstjänsten och rektorstjänsten vid Linnéskolan.
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BUN § 66

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2004-05-27 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef, samt
ersättare för resurspedagogen
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Bo Selander, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, vik rektor
Lisbet Hällefors, vik rektor
Björn Johansson, rektor
Inger Persson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2004-05-13
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§ 67

Hässleholms Musik & Kulturskola utnämnda till
"Årets Musik & Kulturskola 2004"
Dnr

Barn- och utbildningsnämnden framför ett stort tack till alla
för det arbete Ni lagt och lägger ned och som bidragit till att
Hässleholms Musik & Kulturskola utnämnts till "Årets Musik &
Kulturskola 2004".
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