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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-06-26

Sid

1 (30)

Ungdomscentrum, kl. 08:30 – 11:20

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lars-Göran Wiberg, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande, §§ 85-99, 101-107
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Eva Marie Lidén (kd), tjänstgörande för Kristina Lind (kd) § 100
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd), §§ 85-99, 101-107
Lena Lönn (s)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 85-94
Marianne Zackrisson (LO), §§ 85-94

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller
Lars Härstedt, rektor § 86
Åsa Hallén-Olofsson, biträdande rektor, § 86
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Nils Bergkvist
Barn- och utbildningskontoret, tisdagen 2008-07-01, kl. 16:00

Justerade paragrafer

§§ 85-107

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Nils Bergkvist

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-06-26

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-06-26

Datum då anlaget
sätts upp

2008-07-02

Datum då anslaget
tas ned

2008-07-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-06-26

§ 85

Komplettering av föredragningslistan
Ärendet
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
-

Justerare

Tillsättning av vikarierande rektor vid Silviaskolan
Uppsägning av tur B8 Vittsjö i avtal RAM 06/10 – Bergkvarabuss

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-06-26
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§ 86

Musik- och kulturprofilering av Ljungdalaskolan
Dnr 2008.270 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt rektor för Musik &
Kulturskolan att tillsammans med rektor för område 2, Läreda,
från hösten 2008 starta ett projekt vid Ljungdalaskolan med musik
och kultur.
-

En redovisning av hur projektet utfaller skall lämnas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i november.

-

Projektet skall under hösten 2008 finansieras med 200.000 kronor
ur den centrala reserven.

Ärendet
Hässleholms kommun har beslutat att en satsning skall göras på
integrationsfrämjande åtgärder på Ljungdala.
För barn- och utbildningsnämndens del skall satsningen göras genom att
Ljungdalaskolan bl.a. skall profileras mot musik, kultur.
Förslag till estetisk profilering av Ljungdalaskolan redovisas i skrivelse
2008-06-01.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2008-06-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 79 där man föreslog att

Justerare

-

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt rektor för Musik &
Kulturskolan att tillsammans med rektor för område 2, Läreda,
från hösten 2008 starta ett projekt vid Ljungdalaskolan med musik
och kultur.

-

En redovisning av hur projektet utfaller skall lämnas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i november.

-

Projektet skall under hösten 2008 finansieras med 200.000 kronor
ur den centrala reserven.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2008-06-26

Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd), Hans
Tosteberg (fp) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-06-26

Sid
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§ 87

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—05-31
Dnr 2008.127 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen
2008-06-11 framtagna uppföljningsrapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen efter följande tillägg:
Utfallet av interkommunala kostnader och intäkter respektive bidrag till
fristående skolor inom barnomsorg och grundskola kommer inte att bli
korrekt. Detta då hyresdelen i prislistorna för dessa verksamheter inte
kunnat beräknas i 2008-års nivå eftersom uppgifter saknas från
Tekniska kontoret. I beräkningarna har därför 2007-års hyreskostnad/fördelning använts, vilket troligen kommer att medföra intäktsbortfall.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 31 maj 2008 upprättat en
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-06-11 och reviderad 2008-06-12.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 80 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden godkänner den av förvaltningen
2008-06-11 framtagna uppföljningsrapporten och överlämnar den
till kommunstyrelsen efter följande tillägg:
Utfallet av interkommunala kostnader och intäkter respektive bidrag till
fristående skolor inom barnomsorg och grundskola kommer inte att bli
korrekt. Detta då hyresdelen i prislistorna för dessa verksamheter inte
kunnat beräknas i 2008-års nivå eftersom uppgifter saknas från
Tekniska kontoret. I beräkningarna har därför 2007-års hyreskostnad/fördelning använts, vilket troligen kommer att medföra intäktsbortfall.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-06-26
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§ 88

Matematikgymnasium
Dnr 2008.262 612

Beslut
Matematikgymnasium startar hösten 2008 för elever på
naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet och internationella
programmet, innebärande att eleverna på dessa program ges möjlighet
till snabbare studietakt och därigenom kan läsa fler kurser än normalt.
Undervisningen bedrivs i samarbete med Lunds universitet och i årskurs 3
kommer möjlighet att finnas att läsa 15 högskolepoäng i matematik.
Kostnaden ska täckas inom gymnasieskolans tilldelade ram.
Ärendet
I pressmeddelande från utbildningsdepartementet 2008-05-24
föreslås att särskilda spetsutbildningar ska kunna ges på gymnasiet
för elever som är högpresterande inom teoretiska ämnen.
Förslaget innebär att det hösten 2009 startas ett försök med
spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Elever får då möjlighet att läsa
en mer krävande utbildning och fördjupa sig inom ett ämne eller ett
ämnesområde.
Utbildningen kommer att skilja sig från vanlig gymnasieutbildning
genom avsevärt högre studietakt. Eleverna ska dessutom kunna läsa
högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna.
Enligt Hässleholms kommuns skolplan (s 16) är ett av målen att antalet
elever på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar ska öka och flickor
stimuleras att söka dessa utbildningar.
I skrivelse 2008-06-03 anhåller Hässleholms gymnasieskolor att
matematikgymnasium införs redan hösten 2008, vilket ligger i linje med
målsättningen och kan underlätta en eventuell ansökan om att få delta i
försöksverksamheten 2009. Gymnasieelever på naturvetenskapliga
programmet (NV), teknikprogrammet (TE) och internationella programmet
(INT) erbjuds att läsa matematik på universitetsnivå. Genom samverkan
med dels intresserade grundskolor och dels Lunds universitet kan elever,
som har intresse för matematik, få en stimulerande utbildning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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Målen med ett matematikgymnasium är att:
-

stimulera elevers intresse för matematik.

-

skapa en attraktiv matematikinriktning i Hässleholms gymnasieskolor
och därigenom stärka skolans konkurrenskraft i Skåne.

-

ansvara för att elever på gymnasiet är väl förberedda inför sina
universitetsstudier.

-

medverka till att lösa universitetens och samhällets behov av att fler
studenter vill och vågar satsa på fortsatta studier inom teknik och
naturvetenskap.

-

gymnasieelever får kontinuerlig kontakt med lärare och studenter
från Lunds universitet

-

gymnasielärare och grundskolelärare får inblick i varandras
matematikundervisning genom regelbundna möten

-

gymnasielärare och universitetslärare får inblick i varandras
matematikundervisning genom regelbundna möten

-

utveckla alternativa undervisningsformer på gymnasiekurser i
matematik

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2008-06-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 82 där man föreslog att
matematikgymnasium startar hösten 2008 för elever på naturvetenskapliga
programmet, teknikprogrammet och internationella programmet.
Kostnaden ska täckas inom gymnasieskolans tilldelade ram.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Nilsson (s) och Nils
Bergkvist (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

9

§ 89

Måldokument för socialsekreterare i skolan
Dnr 2008.269 629

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer måldokument för
socialsekreterare i skolan enligt redovisat förslag. Måldokumentet skall
gälla från höstterminen 2008.
Ärendet
Personal från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
har gemensamt tagit fram ett nytt måldokument för socialsekreterare
i skolan. Måldokumentet har under arbetets gång redovisats i
gemensamma arbetsutskott mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.
Måldokumentet skall godkännas av både barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden.
Handlingar i ärendet
Måldokument för socialsekreterare i skolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 87 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden fastställer måldokument för socialsekreterare i skolan
enligt redovisar förslag. Måldokumentet skall gälla från höstterminen
2008.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 90

Barn- och utbildningsnämndens beredskapsplan inför
en influensapandemi
Dnr 2008.266 016

Beslut
Beredskapsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter inför en
pandemi fastställs enligt förslag 2008-05-15.
Ärendet
Länsstyrelsen har av regeringen fått uppdrag att planera för en
influensapandemi som kan drabba länet. Uppdraget innebär bland
annat att:
-

-

identifiera vilka verksamheter som är särskilt viktiga för samhället
vid en influensapandemi samt vilka funktioner som är vitala för att
verksamheten skall kunna upprätthålla en grundläggande
funktionalitet,
identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att de funktioner
som identifieras skall kunna upprätthållas vid en ev. influensapandemi,
arbetet skall genomföras i samråd med krisberedskapsmyndigheten
och i tillämpliga delar med socialstyrelsen. Samråd skall ske med
smittskyddsläkaren och kommunerna i länet.

Med anledning av detta rekommenderar krisberedskapsmyndigheten och
länsstyrelsen kommunerna att påbörja planeringen för att säkerställa den
egna organisationens verksamhet och de informationsinsatser som krävs
under en pandemi.
Kommunstyrelsen fastställde 2007-12-12, § 230 kommunövergripande
beredskapsplanering inför en pandemi.
Den kommunövergripande planen inför en pandemi skall utgöra en bilaga
till den lokala planen för extraordinära händelser i Hässleholms kommun.
Handling i ärendet
Förslag 2008-05-15 till barn- och utbildningsnämnden beredskapsplan
inför en pandemi.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 88 där man föreslog att beredskapsplan
för barn- och utbildningsnämndens verksamheter inför en pandemi
fastställs enligt förslag 2008-05-15.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid
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§ 91

Gymnasieskolans organisation inför den slutliga
intagningen läsåret 2008-2009
Dnr 2008.279 612

Beslut
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret 2008-2009
fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-03-27, § 39
preliminär organisation för gymnasieskolan läsåret 2008-2009.
Resultatet av omvalen har inte påverkat den preliminära organisationen
mer än på Handels- och administrationsprogrammet som minskat med
en plats.
Förvaltningen förslag
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret 2008-2009
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, plåt- och svetsteknik
Industriprogrammet, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt antal platser
Justerare

LÄSÅRET
2007-2008
INTAGNING
Slutlig

LÄSÅRET
2008-2009
INTAGNING
Preliminär Slutlig
(BUN § 39/
2008)

Antal platser
40
24
48
16
24
32
46
16
48
16
16
16
32
30
48
40
84
80
656

Antal platser
40
40
24
24
48
48
16
16
24
24
32
32
72
71
0
0
48
48
8
8
24
24
16
16
32
32
30
30
64
64
24
24
64
64
100
100
666
665

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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Hantverksprogrammet, trä- och möbelteknik utgår ur gymnasieskolans
organisation för läsåret 2008-2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 92

Gymnasiesärskolans organisation läsåret 2008-2009
Dnr 2008.280 617

Beslut
Gymnasiesärskolans organisation för läsåret 2008-2009 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Förvaltningen föreslår följande organisation för gymnasiesärskolans
program läsåret 2008-2009:

Basår
Yrkesträning
Autismgrupp
Verksamhetsträning
Totalt

Läsåret
2007-2008

Läsåret
2008-2009

Totalt

Totalt

Från

antal elever Hlm

Från

antal elever

Hlm

36
7
5
3
51

35
4
4
0
43

14
3
4
3

7
2
3
0

12 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande
31 från andra kommuner.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 93

Tillsättning av anställning som vikarierande rektor för
område Silviaskolan
Dnr 2008.275 023

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt ordföranden att fatta
beslut i ärendet.
Ärendet
Rektor för Silviaskolan, Karin Johnsson har beviljats ledighet från
sin anställning under tiden 2008-09-01—2009-08-29.
Vikariatet har varit internt ledigförklarat.
Två sökande har anmält sitt intresse.
Anställningsintervjuer har vid dagens sammanträde inte ägt rum.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 94

Komplettering av delegationsplanen - Försöksverksamhet med
gymnasial lärlingsutbildning
Dnr 2008.263 002

Beslut
Det delegeras åt rektor att besluta i de redovisade ärenden som
huvudmannen enligt förordningen skall besluta i.
Ärendet
Efter ansökan hos myndigheten för skolutveckling har barn- och
utbildningsnämnden beviljats de 16 platser som ansökan avsåg.
I förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning skall huvudmannen besluta i följande frågor:
-

Principer för övergång till lärlingsutbildning på nationella och
specialutformade program

-

Förläggning av undervisningstid för lärlingsutbildning på andra tider än
som gäller enligt gymnasieförordningens 3 kap. 1 och 2 §§

-

Efter samråd med lärlingsrådet besluta vilken eller vilka nationella eller
lokala kursplaner som ska tillämpas

-

Efter samråd med lärlingsrådet besluta om anskaffning och omfattning
av den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen, samt upprättande av avtal

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 83 där man föreslog att det delegeras åt
rektor att besluta i de redovisade ärenden som huvudmannen enligt
förordningen skall besluta i.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-06-26
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§ 95

Uppsägning av tur B8 Vittsjö i avtal RAM 06/10 –
Bergkvarabuss
Dnr 2008.255 052

Beslut
Framställan om att avbryta gällande avtal för buss B8 Vittsjö i avtal
RAM 06/10 från och med höstterminens början 2008 avslås.
Uppsägningen av buss B8 beviljas med avtalsenlig uppsägning om
12 månader, vilket innebär att avtalet upphör att gälla 2009-06-04.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom att delegera åt
ordföranden att under sommaruppehållet fatta beslut i ärenden som
rör avtalsförhållanden med Bergkvarabuss.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad (Särskilt protokoll upprättat).
Ärendet
Bergkvarabuss AB påtalar i skrivelse 2008-05-21 att kilometerproduktionen på tur B8 Vittsjö minskat med 25 %, varför man gör
gällande att denna körning är starkt förlustbringande. I skrivelse
2008-06-04 har Bergkvarabuss AB sagt upp denna del av avtalet.
I gällande avtal är uppsägningstiden 12 månader.
I skrivelse 2008-05-22 har förvaltningen meddelat Bergkvarabuss
att någon omförhandling av avtalet inte kan ske.
Förvaltningen har tillsammans med kommunens upphandlingschef
den 17 april 2008 fört diskussioner med företrädare för Bergkvarabuss
AB. I e-postskrivelse 2008-06-24 hävdar Bergkvarabuss AB att
kommunen medgivit att avtalet kan avslutas från och med höstterminens
början. I detta avseende åberopas protokoll från mötet den 17 april.
Något sådant protokoll föreligger inte utan den handling som
Bergkvarabuss hänvisar till är av företaget ensidigt upprättade
minnesanteckningar. Vid överläggningarna diskuterades förutsättningslöst
ett antal möjligheter för att lösa den uppkomna situationen.
Något beslut fattades inte och Hässleholms kommun har inte medgivit
Bergkvarabuss AB möjlighet att avsluta sitt avtalsenliga åtagande från
och med höstterminens början 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Otvetydigt är dock att Bergkvarabuss AB dels vid överläggningarna
2008-04-17 och dels via E-post 2008-06-24 begärt att få avsluta avtalet
för tur B8 Vittsjö från och höstterminen 2008 alternativt omförhandla
gällande avtal. Vad gäller omförhandling har Hässleholms kommun
avvisat denna möjlighet vid överläggningar 2007-04-17.
Förvaltningens förslag till beslut
Framställan om att avbryta gällande avtal för buss B8 Vittsjö i avtal
RAM 06/10 från och med höstterminens början 2008 avslås.
Uppsägningen av buss B8 beviljas med avtalsenlig uppsägning om
12 månader, vilket innebär att avtalet upphör att gälla 2009-06-04.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kenneth Aronsson (m) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Willy Ohlsson yrkar dessutom att det delegeras åt ordföranden att
under sommaruppehållet fatta beslut i ärenden som rör avtalsförhållanden med Bergkvarabuss.

Justerare
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§ 96

Anmälan mot Hässleholms kommun om etnisk
diskriminering – Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(DO) Dnr 1165-2006
Dnr 2006.402 606

Beslut
DOs erbjudande om förlikning avvisas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad (Särskilt protokoll upprättat).
Ärendet
DO har utrett en förälders anmälan mot kommunen och Bjärnums skola.
DO anser att kommunen och skolan har brutit mot 6 § och 8 § lagen
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever. DO inträder därför som part i ärendet
och är beredd att föra en skadeståndstalan i domstolen för de två
barnen.
I skrivelsen ges alternativet att försöka finna en lösning utanför domstol.
Om så skall ske skall besked, efter erhållen dispens, lämnas till DO senast
den 27 juni 2008.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s), Johan
Berglund (m), Kristina Lind (kd), Kenneth Aronsson (m) och
Nils Bergkvist (fv) yrkar att DOs erbjudande om förlikning skall
avvisas.
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§ 97

Administrativ avgift vid icke återlämnat läromedel/
skolbiblioteksmaterial i gymnasieskolan
Dnr 2008.264 049

Beslut
Administrativ avgift tas ut med 250 kronor per läromedel/
skolbiblioteksmaterial som inte återlämnats efter påminnelser.
Ärendet
I gymnasieskolan har problemet de senaste åren ökat med
elever som inte lämnar tillbaka lånade läromedel och skolbiblioteksmaterial.
Efter barn- och utbildningsnämndens anhållan 2008-02-28 har
kommunfullmäktige den 28 april 2008 delegerat åt barn- och
utbildningsnämnden att fastställa avgifter för icke återlämnat
läromedel/skolbiblioteksmaterial i gymnasieskolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 84 där man föreslog att administrativ
avgift tas ut med 250 kronor per läromedel/ skolbiblioteksmaterial som
inte återlämnats efter påminnelser.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 98

Rapport från inspektion på Montessoriförskolan Villa
Lärkan i Hässleholm
Dnr 2008.248 710

Beslut
Rapporten från genomförd inspektion på Montessoriförskolan Villa Lärkan
godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort inspektion på förskolan
Villa Lärkan.
I rapporten, daterad 2008-05-12, från inspektion redovisas att man inte
har ställt några krav på verksamheten utifrån genomförd inspektion.
Verksamheten har däremot själv framhållit att man har som mål att bli
en ackrediterad Montessoriförskola.
Handlingar i ärendet
Rapporten från genomförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 89 där man föreslog att rapporten från
genomförd inspektion på Montessoriförskolan Villa Lärkan godkänns.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 99

Ansökan om tillstånd för tillfällig utökning med en plats –
Marija Kogler Johnsson Montessoriförskolan Villa Lärkan AB
Dnr 2008.246 718

Beslut
Marija Kogler Johnsson beviljas tillfällig utökning med en plats från juni
2008 vid Montessoriförskolan Villa Lärkan AB.
Ärendet
Marija Kogler Johnsson har tillstånd att bedriva enskild verksamhet i
form av förskola 1-5 år, förskoleklass och skolbarnsomsorg med totalt
40 platser.
I skrivelse 2008-05-25 ansöker Marija Kogler Johnsson om tillstånd för
en tillfällig utökning med en plats från juni 2008 för att kunna bereda
plats för en så kallad syskonplacering.
Handlingar i ärendet
Marija Kogler Johnssons skrivelse 2008-05-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-06-12, § 90 där man föreslog att Marija Kogler
Johnsson beviljas tillfällig utökning med en plats från juni 2008 vid
Montessoriförskolan Villa Lärkan AB.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 100

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser på förskolan
Stjärnan i Tyringe – Svenska kyrkan, Finja pastorat
Dnr 2007.297 718

Beslut
Svenska kyrkan, Finja pastorat beviljas utökning med 6 platser
(totalt 30 platser) vid förskolan Stjärnan i Tyringe från höstterminen
2008.
På grund av jäv deltog inte Kristina Lind (kd) i handläggningen av
detta ärende.
Ärendet
Svenska kyrkan, Finja pastorat ansöker i skrivelse den 14 juni 2007
om tillstånd för utökning med 6 platser (totalt 30 platser) från
vårtermin 2008 på förskolan Stjärnan i Tyringe.
Enligt skollagen skall följande krav ställas på enskild verksamhet
som driver/skall driva en förskola eller ett fritidshem:
Skollagen 2 a kap 3 §
”Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är
att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och
stöd i utvecklingen.
För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det
finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.
Lokalerna skall vara ändamålsenliga.
Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje
barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella
behov kräver.”

Skollagen 2 a kap 14 §
”Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 13 § skall beviljas
om verksamheten uppfyller
1 kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2 de krav som anges i 3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall
nytt tillstånd sökas.”

Svenska kyrkan, Finja pastorat redogör i skrivelse 2008-06-11 för
de åtgärder som vidtagit för att höja kvalitén vid förskolan.
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Handlingar i ärendet
Svenska kyrkan, Finja pastorats ansökan 2007-06-14.
Svenska kyrkan, Finja pastorats skrivelse 2008-06-11 med redovisning
över vilka kvalitetshöjningar man gjort i verksamheten.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-25, § 155 där man beslöt att
ta ställning till ansökan efter att Svenska kyrkan, Finja pastorat
redovisat att de i skollagen ställda kraven på kvalitet och säkerhet
uppfylls.
Förvaltningens förslag
Svenska kyrkan, Finja pastorat beviljas utökning med 6 platser
(totalt 30 platser) vid förskolan Stjärnan i Tyringe från höstterminen
2008.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 101

Delegering avseende intagning till gymnasieskolan
från fri kvot läsåret 2008-2009
Dnr 2008.281 002

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 2008-2009.
Ärendet
Arbetsutskottet kommer att besluta om intagning till gymnasieskolan
från fri kvot vid ett extra sammanträde den 26 juni 2008.
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 2008-2009.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förslaget.
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§ 102

Detaljplan för sydvästra Sösdala, Vannaröd 7:28 m.fl. –
Yttrande
Dnr 2008.237 214

Beslut
Byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot föreslagen
detaljplan.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt detaljplaneförslag för sydvästra Sösdala.
Syftet med detaljplanen är att ge ramar för ny bostadsbebyggelse i
sydvästra Sösdala.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 27 juni 2008.
Rektor Birgitta Jeppsson har muntligen meddelat att man från område 1,
Sösdala inte har något att erinra mot föreslagen detaljplan.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot föreslagen
detaljplan.
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§ 103

Detaljplan för T4-området, f.d. kasernområdet, Hässleholms
tätort – Yttrande
Dnr 2007.344 214

Beslut
Byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot föreslagen
detaljplan.
Barn- och utbildningsnämnden framför dessutom att det är mycket
positivt att personal från barn- och utbildningsförvaltningen fått
lämna synpunkter i ett tidigt skede av planeringen och att hänsyn är
tagen till barnkonventionen.

Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt
detaljplaneförslag för T4-område, f.d. kasernområdet, Hässleholms
tätort.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en god och sammanhållen
stadsutveckling av Hässleholms stad mot norr. Planen ska möjliggöra
en förtätning av T4-området samtidigt som de kulturhistoriska
värdena inom planområdet ska bevaras. Ny byggnation föreslås
omfatta bostäder och kontor men också handelslokaler.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 30 juni 2008.
Förskolans och skolans behov är tillgodosedda i föreslagen detaljplan
genom att personal från barn- och utbildningsförvaltningen har fått ge
synpunkter under planeringen.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden meddelas att inget finns att erinra mot föreslagen
detaljplan.
Barn- och utbildningsnämnden framför dessutom att det är mycket
positivt att personal från barn- och utbildningsförvaltningen fått
lämna synpunkter i ett tidigt skede av planeringen och att hänsyn är
tagen till barnkonventionen.
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§ 104

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-06-26 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars-Göran Wiberg, ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare
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§ 105

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

Justerare

2

Nationellt prov i matematik årskurs 3.

3

Mål och nationella prov årskurs 3.

4

Samverkan med högskolan, Kristianstad avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

5

Cirkulär avseende kommunalt vårdnadsbidrag.

6

Cirkulär avseende skyldighet att utfärda intyg vid tillfällig föräldrapenning.

7

Certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom har meddelat
att ansökan från Linnéskolan om att få diplomera gymnasieekonomer
beviljats.
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§ 106

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunalrådens intresseanmälan 2008-06-11 till Specialpedagogiska
Institutet om att den av Regering beslutade statliga specialskolan för
tal- och språkstörda elever (f.d. Hällsboskolan) förläggs till
Hässleholm.
Dnr 2008.267 610
2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2008-05-28, § 162.
Dnr 2008.250 048
Beslut
-

3

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2008-05-28, § 165.
Dnr 2008.118 610
Beslut
-

Justerare

Till tekniska nämndens investeringsbudget för inköp av
lekredskap till Treklöverns förskola anslås 57 100 kronor.
Ur ekonomikontorets anslag för skolgårdsmiljöer, projekt
20107 anslå 57 100 kronor.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till yttrande har antagits
som kommunens yttrande och översänts till utbildningsdepartementet.
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§ 107

Tack
Willy Ohlsson, 2:e vice ordföranden tackar ordföranden och
nämnden för ett gott samarbete med tillönskan om att de får en
skön och avkopplande sommar.
Ordförande Lars-Göran Wiberg framför ett tack till nämnden och
tjänstemännen på förvaltningen för det stöd han fått som
ordförande och tillönskar alla en skön sommar.
Förvaltningschef Jan Dahlberg tackar nämnden för all uppvaktning
i samband med sin förestående pensionering. Han framför dessutom
ett tack för de gångna årens goda samarbete och då särskilt till
föregående ordförande Willy Ohlsson och nuvarande ordförande
Lars-Göran Wiberg och tillönskar dem alla en skön sommar.
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