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Information

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-01-25

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

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lars-Göran Wiberg, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m), kl 09:00 – 12:00, delvis § 9 – t.o.m. § 25
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Camilla Lagerstedt-Odgaard (m), tjg för Karin Nilsson (m), § 9
Jenny Forsberg (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m), §§ 10-25
Sven Davidsson (c)
Anna Rischel (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 9-11
Claes Ruderstam (SACO), § 9 – delvis § 10

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Anders Svensson, controller, §§ 9-20
Per-Olof Henriksson, punkt 1 § 25
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Willy Ohlsson
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2007-01-31, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 9-25

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sid

1 (25)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-01-25

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-01-25

Datum då anlaget
sätts upp

2007-02-01

Datum då anslaget
tas ned

2007-02-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§9

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
2007
Dnr 2007.16 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2007
fastställs enligt förslag 2007-01-18 med följande tillägg:
Under rubriken IV Barn- och utbildningsnämndens långsiktiga mål
2007-2010 görs följande tillägg:
”Förskolans och fritidshemmens verksamheter skall vidareutvecklas
kvalitativt”
Under rubriken 10.1 Övergripande mål görs följande tillägg:
”Förvaltningen skall, enligt uppdrag från kommunfullmäktige, utreda
de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av inrättande av
barnomsorg på nätter och helger.”
Ärendet
Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet
med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt
tänkande och helhetsperspektiv. Syftet är att få en tydligare koppling
mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar och resursanvändning.
Utöver de övergripande målen skall nämndens verksamhetsplanering
anpassas till de särskilda anvisningar som kommunfullmäktige fastställde
i 2007 års budget, nämligen
-

-

Justerare

Nämnden skall upprätthålla och ajourhålla verksamhetsplan för
respektive verksamhetsår.
Nämnden skall månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en
ekonomisk uppföljning av sin verksamhet samt, vid behov, redovisa
vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att hålla sina ekonomiska
ramar.
Planeringen vid anpassning av minskat elevantal skall utgå ifrån att
flertalet bygdeskolor behålls.
Nedläggning av skolenhet skall underställas kommunfullmäktiges
prövning.
Barn- och ungdomar skall erbjudas minst en kulturupplevelse per
termin.
Nämnden skall uppmuntra tillkomsten av enskilda förskolor.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

-

Sid
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Nämnden får i uppdrag att under året återkomma med ett förslag till
organisation som innebär att det finns en rektor på varje
skola/samverkande skolenhet.
Nämnden ska stimulera till att fler vuxna engageras i skolans arbete.

Verksamhetsplaneringen för 2007 har gjorts utifrån de övergripande
preliminära målen vilka ännu ej fastställts av kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Särskilda anvisningar fastställda av kommunfullmäktige i samband med
att 2007 års budget fastställdes.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering 2007 daterad
2007-01-11 och reviderad 2007-01-18 och vid dagens sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 2 där man föreslog att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Olsson (c) yrkar att tillägg görs i föreslagen verksamhetsplan
under rubriken IV. Barn- och utbildningsnämndens långsiktiga mål
2007-2010 med
”Förskolans och fritidshemmens verksamheter skall vidareutvecklas
kvalitativt”
Ordförande Lars-Göran Wiberg (c) föreslår att tillägg görs i föreslagen
verksamhetsplan under rubriken 10.1 Övergripande mål med
”Förvaltningen skall, enligt uppdrag från kommunfullmäktige, utreda
de organisatoriska och ekonomiska konsekvenserna av inrättande av
barnomsorg på nätter och helger”
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till den 2007-01-11 och reviderad 2007-01-18 föreslagna verksamhetsplaneringen för 2007 med de av Lena Olsson och ordföranden
föreslagna tilläggen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 10

Internbudget – resursfördelning 2007
Dnr 2007.17 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2007 fastställs enligt förslag
2007-01-09 med följande tillägg under rubriken Följande
förutsättningar ligger till grund för beräkningarna:
”I budgeten finns inte medel avsatta för införande av barnomsorg på
nätter och helger, utan om kommunfullmäktige fattar sådant beslut
förutsätts att extra medel tillförs”
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
2007 tilldelats en nettobudgetram på 846 062 000 kronor.
Förvaltningen har utifrån den tilldelade nettobudgetramen tagit
fram förslag till internbudget och resursfördelning för 2007.
Resursfördelningen för grundskola och barnomsorg har gjorts
utifrån den av Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-17, § 124
fastställda resursfördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
Internbudget - resursfördelning 2007 daterad 2007-01-09 och
kompletterad vid dagens sammanträde.
Redovisning 2007-01-09 av budget 2007 i jämförelse med 2006 års
budget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 3 där man föreslog att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Ordförande Lars-Göran Wiberg (c) yrkar att följande tillägg görs i den
2007-01-09 föreslagna internbudgeten under rubriken Följande
förutsättningar ligger till grund för beräkningarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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”I budgeten finns inte medel avsatta för införande av barnomsorg
på nätter och helger, utan om kommunfullmäktige fattar sådant
beslut förutsätts att extra medel tillförs”
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till föreslagen internbudget och resursfördelning med det av
ordföranden föreslagna tillägget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

6
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Sammanträdesdag
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§ 11

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2006 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
Uppföljning
Dnr 2006.441 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma
till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2006-01-26, § 5
verksamhetsplanering för 2006 utifrån de av kommunfullmäktige
den 31 oktober 2005 fastlagda övergripande målen för 2006.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Redovisning av de åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 12 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av vidtagna
åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma till
kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 12

Val av barn- och utbildningsnämndens kontaktpersoner
för de olika områdena mandatperioden 2007-2010
Dnr 2007.27 600

Beslut
Kontaktpersoner för de olika områdena utses i enlighet med arbetsgruppens förslag.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-01-11, § 6 att utse
en arbetsgrupp bestående av Lena Axelsson (s), Kristina Lind (kd)
och Johan Berglund (m) att till nämndens sammanträde den 25
januari 2007 ta fram förslag till kontaktpersoner för de olika områdena.
Arbetsgruppen föreslår följande som kontaktpersoner för de olika
områdena:

Justerare

Område

Kontaktperson/er

Parti

Område 1, Sösdala

Eva-Marie Lidén
Sven Davidsson
Joachim Fors

Kd
C
S

Område 2, Läreda

Lena Olsson
Jenny Forsberg
Andreas Dahlberg

C
C
S

Område 3, Väster+
Silviaskolan

Karin Nilsson
Agneta Hörberg
Tobias Adersjö

M
S
Mp

Område 4, Tyringe

Hans Tosteberg
Lena Axelsson
Paul Nordström

Fp
S
Fv

Område 5, Bjärnum

Nils Bergkvist
Kenneth Aronsson
Roman Koziol

Fv
M
S

Område 6, Vinslöv

Christofer Olofsson
Lena N Andersson

M
S

Område 7, Hästveda

Camilla Lagerstedt-Odgaard
Willy Ohlsson

M
S

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Område

Kontaktperson/er

Parti

Område 8, T4

Anna Richel
Lena Lönn

Fp
S

Område 9, Öster-Centrum

Lynn Thulin
Henning Nilsson

M
V

Kontaktpersoner för samtliga gymnasieskolor och Musik &
Kulturskolan (Norrängsskolan (gymnasiesärskola), Linnéskolan,
restaurangskolan, Jacobsskolan, Ungdomscentrum, Hässleholms
Tekniska skola)
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Lena Axelsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kd
S
M
S

Sammanträdesprotokoll
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§ 13

Val av barn- och utbildningsnämndens ledamöter och
ersättare i gymnasieskolans programråd mandatperioden
2007-2010

Dnr 2007.28 600

Beslut
Ledamöter och ersättare i gymnasieskolans programråd utses i enlighet
med arbetsgruppens förslag.
Dessutom beslutas att både ledamoten och ersättaren skall ges möjlighet
att närvara vid sammanträdena.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-01-11, § 7 att utse en
arbetsgrupp bestående av Lena Axelsson (s), Kristina Lind (kd)
och Johan Berglund (m) att till nämndens sammanträde den
25 januari 2007 ta fram förslag till barn- och utbildningsnämndens
ledamöter och ersättare i gymnasieskolans programråd.
Arbetsgruppen föreslår följande ledamöter och ersättare i
gymnasieskolans programråd:

Program

Justerare

Hotell- och restaurang

Lars-Göran Wiberg (c)

Ledamot

Ersättare

Handels- och Administration

Lynn Thulin (m)

Lena Axelsson (s)

Teknik

Hans Tosteberg (fp)

Roman Koziol (s)

Bygg

Anna Richel (fp)

Joachim Fors (s)

El

Sven Davidsson (c)

Henning Nilsson (v)

Fordon

Paul Nordström (fv)

Andreas Dahlberg (s)

Hantverk

Jenny Forsberg (c)

Roman Koziol (s)

Industri, gren industri

Kenneth Aronsson (m)

Andreas Dahlberg (s)

Industri, gren textil

Karin Nilsson (m)

Lena N Andersson (s)

Barn- och fritid

Eva-Marie Lidén (kd)

Lena Lönn (s)

Omvårdnad

Johan Berglund (m)

Agneta Hörberg (s)

Specialutformat idrottsprogram

Kristina Lind (kd)

Tobias Adersjö (mp)

Specialutformat internationellt
program

Lena Olsson (c)

Willy Ohlsson (s)

Utdragsbestyrkande

Lena Axelsson (s)

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 14

Rapport från inspektion på Pingstkyrkans i Hässleholm
förskola Harpan
Dnr 2007.2 718

Beslut
Rapporten från genomförd inspektion på förskolan Harpan godkännes.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 28 november 2006 gjort
inspektion på förskolan Harpan.
I rapporten, daterad 2007-01-03, från inspektionen redovisas att
man inte har ställt några krav på verksamheten utifrån genomförd
tillsyn.
Handlingar i ärendet
Rapport 2007-01-03 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 4 där man föreslog att rapporten från
genomförd inspektion på förskolan Harpan godkännes.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 15

Rapport från uppföljning av tillsyn på Hässleholms
Montessoricentrums förskolor Ekbacken, 88:an och
Solstrålen
Dnr 2006.139 718

Beslut
Rapporten från genomförd uppföljning godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde den 11-13 april 2006
inspektioner på förskolorna Ekbacken, 88:an och Solstrålen.
I rapporten från inspektionerna, daterad 2006-05-23, redovisas
vilka områden som föreningen kan förbättra samt de krav på
åtgärder som skulle vidtas dels inom 90 dagar dels före den
30 oktober 2006. Barn- och utbildningsnämnden godkände
2006-06-15, § 88 rapporten med de ställda krav som redovisas
i denna.
Föreningen har 2006-10-27 inkommit med återrapportering
avseende ledningsfunktionen och 2006-10-30 vad gäller övriga
punkter med undantag från en som överklagats till Länsrätten:
Föreningen har motsatt sig att man är bunden att följa Hässleholms
kommuns tillämpningsföreskrifter och tolkning av skollagen när det
gäller utläggningen av tiden (15 timmar) för barn till föräldralediga
och arbetslösa föräldrar och har därför överklagat beslutet till
Länsrätten med utgångspunkt från laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Ärendet har ännu inte avgjorts av Länsrätten.
Vid förvaltningens uppföljning av tillsynen från den 11-13 april 2006
framgår att alla punkterna lösts på ett tillfredsställande sätt förutom
punkten att följa tillämpningsföreskrifter allmän förskola för
3-timmarsbarnen som ligger för avgörande hos Länsrätten.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2006-12-20.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 5 där man föreslog att rapporten från
genomförd uppföljning godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 16

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser –
Hässleholms Montessoricentrum
Dnr 2006.365 718

Beslut
Hässleholms Montessoricentrum beviljas tillstånd för ytterligare
tre platser på Ekbackens förskola i Hässleholm från våren 2007.
Ärende
Hässleholms Montessoricentrum framför i skrivelse 2006-09-28 att
efterfrågan på plats till förskolan Ekbacken i Hässleholm ökat.
Eftersom lokalerna och utemiljön ger utrymme för fler barn ansöker
man om tillstånd för ytterligare tre platser från hösten 2006.
Med ytterligare tre platser kommer Hässleholms Montessoricentrum
att ha följande antal platser på sina förskolor
88:an
Ekbacken
Solstrålen
Totalt

30
60
26
116

Handlingar i ärendet
Hässleholms Montessoricentrums ansökan 2006-09-28.
Förvaltningens redovisning 2007-01-03 över barnomsorgsbehovet i
Hässleholms centrum.
Ärendet tidigare behandling
Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets sammanträde
2006-10-05, § 110 i avvaktan på att ställda krav i tillsynsrapport
åtgärdas.
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 6 där man föreslog att Hässleholms
Montessoricentrum beviljas tillstånd för ytterligare tre platser på
Ekbackens förskola i Hässleholm från våren 2007.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 17

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser –
Marija Kogler Johnsson Montessoriförskolan Villa Lärkan AB
Dnr 2006.512 718

Beslut
Marija Kogler Johnsson beviljas tillstånd för utökning med 5 platser
(från 35 till 40) vid Montessoriförskolan Villa Lärkan AB från 2007-02-01.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav 2006-04-20 Marija Kogler Johnsson
tillstånd att från 2006-08-01 bedriva enskild verksamhet i form av
förskola 1-5 år, förskoleklass och skolbarnsomsorg för 30-35 barn.
Verksamheten startade i augusti 2006 och bedrivs i egna lokaler på
Backgatan 9 i Hässleholms stad.
Idag finns 34 barn inskrivna på förskolan men alltjämt är efterfrågan stor
varför Marija Kogler Johnsson i skrivelse 2006-12-17 anhåller om utökat
tillstånd från 35 till 40 platser.
Beslutsunderlag
Marija Kogler Johnssons skrivelse 2006-12-17.
Förvaltningens redovisning 2007-01-03 över barnomsorgsbehovet i
Hässleholms centrum.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 7 där man föreslog att Marija Kogler
Johnsson beviljas tillstånd för utökning med 5 platser (från 35 till 40)
vid Montessoriförskolan Villa Lärkan AB från 2007-02-01.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Anmälan till skolverket ang. skolsituationen för
grundskoleelever i Hässleholms kommun Dnr 51-2006:3012
Dnr 2006.438 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2006-12-19
till yttrande som sitt eget yttrande till skolverket.
Ärendet
Skolverket har den 2 november 2006 tagit emot en anmälan
gällande två grundskoleelever i Hässleholms kommun. I anmälan
uppges bl.a. att elevernas föräldrar under snart sex års tid
undervisat eleverna i hemmet och att kommunens agerande i
samband med en av elevernas önskemål om skola upplevts
kränkande av såväl eleven som föräldrarna.
Skolverket anmodar i skrivelse 2006-11-14 barn- och utbildningsnämnden att inkomma med yttrande över uppgifterna i anmälan och
besvara de frågor som ställs i skrivelsen.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolverket tillhanda
den 28 januari 2007.
Förvaltningen har 2006-12-19 tagit fram förslag till yttrande i
ärendet.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2006-11-14.
Förvaltningens förslag 2006-12-19 till yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 9 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2006-12-19
till yttrande som sitt eget yttrande till skolverket.
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§ 19

Anmälan till barn- och elevombudet ang. kränkande
behandling av elev vid Hästveda skola Dnr 55-2006:2589
Dnr 2006.371 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Eva
Abrahamssons och biträdande rektor Rolf Sandins yttrande 2007-01-04.
Ärendet
Barn- och elevombudet begärde i skrivelse 2006-09-28 barn- och
utbildningsnämndens yttrande över en till dem den 18 september
2006 inkommen anmälan om kränkande behandling av elev vid
Hästveda skola.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2006-10-26,
§ 119.
Anmälaren har lämnat synpunkter på barn- och utbildningsnämndens
yttrande, varför barn- och elevombudet i skrivelse 2006-12-04
ombeder barn- och utbildningsnämnden att bl.a. kommentera
anmälarens synpunkter.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara barn- och elevombudet
tillhanda senast den 1 februari 2007.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse 2006-12-04.
Rektor Eva Abrahamssons och biträdande rektor Rolf Sandins yttrande
2007-01-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 10 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Eva Abrahamssons och
biträdande rektor Rolf Sandins yttrande 2007-01-04.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-01-25

18

§ 20

Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007 – Deltagande
Dnr 2007.3 600

Beslut
Arbetsutskottets ledamöter och en från varje parti samt ytterligare
en från arbetarpartiet socialdemokraterna medges delta i kommunal
skolriksdag.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar Kommunal Skolriksdag
2007 den 27-28 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Förmiddagen den 28 mars arrangerar partikanslierna gruppmöten med
de förtroendevalda.
Sista anmälningsdag är den 23 februari 2007.
Beslutsunderlag
Inbjudan och program till kommunal skolriksdag.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 8 där man föreslog att arbetsutskottets
ledamöter och en från varje parti samt ytterligare en från arbetarpartiet
socialdemokraterna medges delta.
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§ 21

Anmälan till barn- och elevombudet ang. kränkande
behandling av elev vid Vannarödsskolan Dnr 55-2006:2735
Dnr 2006.398 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att besluta i ärendet.
Ärendet
Barn- och elevombudet begärde i skrivelse 2006-10-11 barn- och
utbildningsnämndens yttrande över en till dem inkommen anmälan
om kränkande behandling av elev vid Vannarödsskolan.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2006-11-16,
§ 141.
Anmälaren har lämnat synpunkter på barn- och utbildningsnämndens
yttrande, varför barn- och elevombudet i skrivelse 2006-12-08 ger
barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig över dessa.
I skrivelsen begär även barn- och elevombudet svar på en del frågor
då man i samråd med skolverkets tillsynsenhet beslutat att även
utreda elevens rätt till särskilt stöd och utbildning på grund av att
eleven under höstterminen 2006 endast var i skolan ett fåtal dagar.
Yttrandet med svar på ställda frågor skall vara barn- och
elevombudet tillhanda senast den 15 januari 2007.
Rektor Birgitta Jeppsson har den 21 december 2006 avgett yttrande
i ärendet.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse 2006-12-18.
Rektor Birgitta Jeppssons yttrande 2006-12-21.
Komplettering till yttrandet 2007-01-02 med barn- och utbildningsnämndens rutiner.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 1 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att ställa sig bakom rektor Birgitta Jeppssons yttrande
2006-12-21 med gjord komplettering 2007-01-02.
Justerare
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att besluta i ärendet.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till föreslaget beslut.
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§ 22

Regler för skolskjuts och elevresor Hässleholms kommun
- Revidering avseende gymnasieelever
Dnr 2007.18 623

Beslut
Nuvarande rubrik ”Skolskjutsregler Hässleholms kommun” ändras till
”Regler för skolskjuts och elevresor Hässleholms kommun”, sidan med
regler för gymnasieelevers resor ändras enligt förslag 2007-01-04 och
det delegeras åt gymnasiechefen att fatta beslut beträffande elevresor
där särskilda skäl föreligger.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 1999-03-24 antagit regler för rätt
till skolskjuts för elever från Hässleholms kommun. Dessa har sedan
reviderats 2000-09-01 och 2005-09-22.
Förvaltningen har 2007-01-04 tagit fram förslag till ny lydelse avseende
resor för gymnasieelever, dessa utgår från lagen om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).
Handlingar i ärendet
Förslag 2007-01-04 till ny lydelse avseende elevresor för gymnasiestuderande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-01-11, § 11 där man föreslog att Nuvarande
rubrik ”Skolskjutsregler Hässleholms kommun” ändras till ”Regler för
skolskjuts och elevresor Hässleholms kommun”, sidan med regler för
gymnasieelevers resor ändras enligt förslag 2007-01-04 och det
delegeras åt gymnasiechefen att fatta beslut beträffande elevresor
där särskilda skäl föreligger.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 23

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-01-25 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Bo Selander, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Barbro Segerström, rektor
Monika Åkesson, resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll

Justerare
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§ 24

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet
1 Skolverkets beslut 2006-12-11 att ge fristående gymnasieskolan
UVS Gymnasium Kristianstad i Kristianstads kommun rätt till
bidrag för utbildningen Specialutformat program Inriktning:
Industri från och med bidragsåret 2007.
Dnr 2006.237 612

Justerare

2

Hässleholms kommuns ombud Andersson Gustafsson advokatbyrås skrivelser den 20 december 2006 till Hässleholms Tingsrätt
med anledning av Röke Buss AB:s, Joyride Travel AB:s,
Tjörnarps Buss & Åkeri AB:s och Wehlins Busstrafik AB:s begäran
om skadestånd med anledning av upphandling av skolskjutskörning.
Dnr 2006.316 052

3

Skolverkets beslut 2006-12-06 att överlämna anmälan om
kränkande behandling av elev vid Bjärnums skola till ombudsmannen
mot etnisk diskriminering (DO).
Dnr 2006.408 606

4

Länsrättens dom 2006-12-27 att avvisa Andrea Karlfeldts och
George Horwath-Szabós överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut 2005-09-22 att avslå ansökan om hemundervisning av deras barn läsåret 2005-2006 samt barn- och
utbildningsnämndens beslut 2005-08-25 att ansökan skall inges
till länsrätten om utdömande av vite.
Dnr 2005.257 002 och 2005.205 611

5

Länsrättens beslut 2006-12-11 att avvisa Andrea Karlfeldts och
George Horwath-Szabós överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 19 oktober att avslå ansökan om hemundervisning av deras barn läsåret 2006-2007 samt att ansökan skulle
inges till länsrätten om utdömande av vite.
Dnr 2006.315 611
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6

Kommunfullmäktiges beslut 2006-12-18, § 198 avseende en av
Per-Åke Purk lämnad motion med förslag om feministiskt självförsvar
på schemat i kommunens skolor.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
yttrande § 128/2006 och ska därmed anses besvarad.
Dnr 2006.140 610

7

Justitieombudsmannens (JO) beslut 2007-01-10 över klagomål
från anmälaren David Hansson om flertalets skolors
ställningstagande på begäran att få hålla bokbord i
skollokaler. Klagomålet gav JO ingen anledning till några åtgärder.
Dnr 2007.12 610
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§ 25

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Lena Lindkvist skrivelse avseende skolbusstrafik mellan
Tormestorp-Vannarödsskolan
Dnr 2006.518 623

Justerare

2

Therese Bohmans skrivelse 2006-11-06 avseende barnomsorgsplatser i Stoby.
Dnr 2006.460 710

3

Svensk Näringslivs undersökning av kommunernas hemsidor.
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