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BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
2007-02-22

Driftbudgetens utfall 2006
Investeringsbudgetens utfall 2006
Årsredovisning 2006 – Verksamhetsberättelse
Nyckeltal år 2006 i jämförelse med åren 2005 och 2004 – Information
Investeringsbudget 2007
Tillsättning av anställning som rektor vid område 6, Vinslöv
Personalärende
Organisation och övergripande mål för skolhälsovården i Hässleholms
kommun
Skolverkets inspektionsrapport - Vidtagna och planerade åtgärder
Inrättande av lokal kurs i Filmkunskap på engelska inom ämnet
Engelska - Gymnasieskolan
Inrättande av lokal kurs i Akutsjukvård inom ämnet Omvårdnad –
Gymnasieskolan
Inrättande av lokal kurs i Utrustning räddningstjänst inom ämnet
Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Inrättande av lokal kurs i Rökdykning inom ämnet Teknikutveckling –
Gymnasieskolan
Inrättande av lokal kurs i Kem- och rökdykning inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Inrättande av lokal kurs i Flyg- och sjöräddning inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Inrättande av lokalkurs i Polis- och fjällräddning inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Elevärende – Gymnasieskolan
Anmälan till Barn- och elevombudet ang. kränkande behandling
av elev vid Vannarödsskolan – Yttrande
Ang. utdömande av vite – Yttrande
Anmälan till skolverket angående skolsituationen vid Läredaskolan –
Yttrande
Intern kontrollrapport för år 2006
Rapport från inspektion på Svenska kyrkans i Hästveda-Farstorp
förskola Änglabus
Motion om att alla måltider som serveras i kommunal regi skall vara
fria från genmodifierade organismer – Yttrande
Motion avseende ekologiska livsmedel i Hässleholms kommun –
Yttrande
Gymnasiesamverkan i Skåne – Val av representant till styrgruppen
mandatperioden 2007-2010
Rapporter
Beslut enligt delegation

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-02-22

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:55

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lars-Göran Wiberg, ordf (c)
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
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

Eva-Marie Lidén (kd) tjänstgörande för Kristina Lind (kd)

Lena Lönn (s)
Anna Rischel (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 26-41

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, delvis § 32-§ 52
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret tisdagen 2007-02-27, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 26-52

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Johan Berglund

Sid

1 (36)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-02-22

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-02-22

Datum då anlaget
sätts upp

2007-02-28

Datum då anslaget
tas ned

2007-03-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2007-02-22

§ 26

Driftbudgetens utfall 2006
Dnr 2007.53 042

Beslut
Förvaltningens redovisning 2007-02-01 antas som 2006 års bokslut
avseende driften.
Ärendet
Förvaltningen har tagit fram bokslut för driften för år 2006.
Bokslutet visar ett överskott på 1 400 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning, 2007-02-01, av 2006 års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 19 där man föreslog att förvaltningens
redovisning 2007-02-01 skulle antas som 2006 års bokslut avseende
driften.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2007-02-22

§ 27

Investeringsbudgetens utfall 2006
Dnr 2007.55 042

Beslut
Förvaltningens redovisning 2007-01-30 antas som 2006 års bokslut
avseende investeringar.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-01-30 tagit fram bokslut för investeringar
2006.
Bokslutet visar ett överskott på 97 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2007-01-30 av 2006 års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 21 där man föreslog att förvaltningens
redovisning 2007-01-30 skulle antas som 2006 års bokslut
avseende investeringar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-02-22

Sid
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§ 28

Årsredovisning 2006 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2007.56 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2006.
Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse för 2006 daterat 2007-02-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 22 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att som verksamhetsberättelse för 2006 anta
förvaltningens förslag 2007-02-08.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-02-22

Sid
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§ 29

Nyckeltal år 2006 i jämförelse med åren 2005 och
2004 – Information
Dnr 2007.89 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2007-02-15 nyckeltal för år 2006
i jämförelse med åren 2005 och 2004. I nyckeltalen ingår inte kommungemensamma kostnader.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2007-02-15 av nyckeltal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2007-02-22

§ 30

Investeringsbudget 2007
Dnr 2007.57 041

Beslut
De tilldelade medlen på 8 145 000 kronor fördelas enligt förslag
2007-02-01.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
investeringar år 2007 tilldelats 8 145 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2007-02-01 på fördelning av tilldelad ram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 23 där man föreslog att de tilldelade
medlen på 8 145 000 kronor skall fördelas enligt förslag 2007-02-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-02-22

§ 31

Tillsättning av anställning som rektor vid område 6,
Vinslöv
Dnr 2007.4 023

Beslut
Eva Andersson, Hässleholm förordnas på anställningen som rektor
vid område 6, Vinslöv under tiden 2007-04-01—2008-03-31.
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med hänvisning till beslut
1997-12-17 § 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott att så skall
ske vid internrekrytering av avdelningschefer, rektorer, biträdande
rektorer och motsvarande.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid område 6, Vinslöv har varit ledigförklarad.
16 sökande har anmält sitt intresse för tjänsten.
Samverkan har förevarit med de fackliga organisationerna.
Förvaltningens förslag
Eva Andersson, Hässleholm förordnas på anställningen som rektor
vid område 6, Vinslöv under tiden 2007-04-01—2008-03-31.
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med hänvisning till beslut
1997-12-17 § 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott att så skall
ske vid internrekrytering av avdelningschefer, rektorer, biträdande
rektorer och motsvarande.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-02-22

§ 32

Personalärende
Dnr 2007.6 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att uppdra åt
förvaltningschefen att besvara skrivelsen i enlighet med vad
som redovisas vid dagens sammanträde.
Ärendet
Kommunstyrelsen har för barn- och utbildningsnämndens handläggning översänt skrivelse daterad 2007-01-01 från Ronny From.
Förvaltningens förslag
Uppdrag ge åt förvaltningschefen att besvara skrivelsen i enlighet
med vad som redovisas vid dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

9

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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§ 33

Organisation och övergripande mål för skolhälsovården
i Hässleholms kommun
Dnr 2007.62 624

Beslut
Organisation och övergripande mål för skolhälsovården i Hässleholms
kommun fastställs enligt förslag 2007-01-29.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-01-29 tagit fram förslag till organisation och
övergripande mål för skolhälsovården.
Handlingar i ärendet
Organisation och övergripande mål för skolhälsovården, daterad
2007-01-29.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 29 där man föreslog att organisation och
övergripande mål för skolhälsovården i Hässleholms kommun fastställs
enligt förslag 2007-01-29.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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§ 34

Skolverkets inspektionsrapport – Vidtagna och planerade
åtgärder
Dnr 2005.392 600

Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens rapport 2007-02-08 utgör svar
till skolverket.
Ärendet
Skolverket har genomfört inspektion av Hässleholms kommuns
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Skolverket besökte kommunens
skolor och andra verksamheter under perioden den 18 januari till
22 augusti 2006.
I skolverkets beslut 2006-11-09 från genomförd inspektion redovisas
de brister som skall åtgärdas. Inom tre månader från skolverkets
beslut skall kommunen till skolverket redovisa vilka åtgärder som
vidtagits.
I rapport 2007-02-08 redovisar barn- och utbildningsförvaltningen
vidtagna och planerade åtgärder med anledning av skolverkets
inspektionsrapport.
Handlingar i ärendet
Skolverkets beslut 2006-11-09 efter genomförd inspektion.
Rapport 2007-02-08 över vidtagna och planerade åtgärder med
anledning av genomförd inspektion.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsförvaltningens rapport 2007-02-08 utgör svar
till skolverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22

12

§ 35

Inrättande av lokal kurs i Filmkunskap på engelska
inom ämnet Engelska - Gymnasieskolan
Dnr 2007.63 612

Beslut
Lokal kurs i Filmkunskap på engelska inom ämnet Engelska inrättas
från och med läsåret 2006-2007 inom gymnasieskolans samtliga
program i enlighet med redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne: Engelska
Lokal kurs: Filmkunskap på engelska, 50 poäng
Kod: EN1502
Mål för kursen
Kursen inriktar sig främst på att fördjupa kunskaperna om utländsk
film. All undervisning sker på engelska och fokus ligger på film från
engelskspråkiga länder i världen.
Eleven skall efter genomförd utbildning ha uppnått följande:
Eleven skall med gott språkligt flyt
-

kunna analysera, tolka och kritiskt granska olika filmiska uttryckssätt
kunna särskilja olika filmgenrer i utländsk film
kunna följa och analysera debatter kring det internationella filmmediet i massmedia
kunna skriva analyser och recensera utländska filmer
kunna förstå filmmediets starka genomslagskraft och hur filmen
speglar samhället i olika kulturer

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2006-12-19.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 32 där man föreslog att Lokal kurs i
Filmkunskap på engelska inom ämnet Engelska inrättas från och med
läsåret 2006-2007 inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet
med redovisat kursdokument.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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§ 36

Inrättande av lokal kurs i Akutsjukvård inom ämnet
Omvårdnad – Gymnasieskolan
Dnr 2007.67 612

Beslut
Lokal kurs i Akutsjukvård inom ämnet Omvårdnad inrättas inom
gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne:
Omvårdnad
Lokal kurs: Akutsjukvård, 50 poäng
Kod:
OMV 1562
Syfte med kursen
Det övergripande syftet med kursen Akutsjukvård är att bibringa
eleven praktiska färdigheter i att kunna tolka olika sjuk- och
skadetillstånd samt att på ett tillfredsställande sätt kunna behandla
dessa. Räddningstjänstens förstahanduppgift enligt räddningstjänstlagen är att rädda liv och begränsa skador på människa.
Mål för kursen
Eleven skall efter genomförd kurs
-

Justerare

ha kunskaper om L-ABC sjukvård samt självständigt kunna utföra
akut omhändertagande av skadade enligt dessa principer.
ha kunskaper om och praktiska färdigheter i hjärt- och lungräddning
(HLR). Eleven skall självständigt kunna utföra HLR i samband med
drunkning, elolyckor eller akut hjärtsjukdom.
ha kunskaper och praktiska färdigheter i omhändertagande av bränn-,
kyl- och kemikalieskadade personer.
ha kännedom om allvarlighetsgraden av skador mot nack- och
ryggkotpelare samt hur dessa bör behandlas under transport till
sjukhus.
ha kännedom om buk- och bröstkorgsskador samt hur dessa
omhändertages akut och hur transport lämpligen bör utföras.
ha kännedom om olika frakturer samt hur dessa bör behandlas inför
transport till sjukhus.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

-

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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ha förståelse för skadeprioritering i samband med större skadepanoraman samt ha kunskaper om hur prioritering praktiskt
genomföres.

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2000-05-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 33 där man föreslog att Lokal kurs i
Akutsjukvård inom ämnet Omvårdnad inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program i enlighet med redovisat kursdokument.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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§ 37

Inrättande av lokal kurs i Utrustning räddningstjänst
inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Dnr 2007.72 612

Beslut
Lokal kurs i Utrustning räddningstjänst inom ämnet Teknikutveckling
inrättas inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne:
Teknikutveckling
Lokal kurs: Utrustning räddningstjänst, 50 poäng
Kod:
TEU 1560
Syfte med kursen
Det övergripande syftet med kursen Utrustning och verktyg inom ämnet
allmän räddningstjänst är att ge eleven kunskaper om att hantera olika
typer av utrustning och verktyg som förekommer inom räddningstjänsten.
Kursen syftar till att ge eleven kunskaper om att hantera olika typer av
krissituationer såsom bränder, trafik- och vattenolyckor. Kursen syftar
till att ge eleven en ökad beredskap för dessa situationer i såväl deras
yrkes- som privatliv. Kursen syftar även till att eleven skall utveckla sin
förmåga att, med de hjälpmedel som finns till hands, på ett rationellt
och effektivt sätt hjälpa till vid tidigare nämnda situationer.
Mål för kursen
Efter genomgången kurs skall eleven
-

Justerare

ha kännedom om räddningstjänstens organisation i krig och fred samt
om den organisation som gäller vid arbete på en större skadeplats.
genom praktiska övningar erhålla kunskap om och färdighet i att
använda räddningstjänstens utrustning.
genom medverkan i större insatsövningar skaffa färdigheter i arbete
på större skadeplats (barn, trafikolycka eller kemikalieolycka).
genom vattenträning och övning med räddningstjänstens utrustning
uppnå god färdighet i vatten- och islivräddning.
genom teoretisk utbildning och praktisk övning kunna ge kunskap om
vattenförsörjning och elförsörjning på en insatsplats samt ge förståelse
för brandventilationens betydelse.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2000-05-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 34 där man föreslog att Lokal kurs i
Utrustning räddningstjänst inom ämnet Teknikutveckling inrättas
inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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§ 38

Inrättande av lokal kurs i Rökdykning inom ämnet
Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Dnr 2007.68 612

Beslut
Lokal kurs i Rökdykning inom ämnet Teknikutveckling
inrättas inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne:
Teknikutveckling
Lokal kurs: Rökdykning, 50 poäng
Kod:
TEU 1561
Syfte med kursen
Det övergripande syftet med kursen rökdykning (delkurs 2) inom ämnet
allmän räddningstjänst är att ge eleven kunskaper om hur organisationen och uppbyggnaden av en rökdykarinsats i normal riskmiljö ser
ut. Kursen syftar till att få kunskaper om hur människan fungerar som
rökdykare och vilka påfrestningar detta medför på människokroppen.
Kursen syftar även att lära sig hantera den utrustning som krävs för
att utföra en rökdykarinsats i normal riskmiljö. Kursen skall ge eleven
fortsatta färdigheter och kunskaper inom räddningstjänstämnet för att
sedan kunna fortsätta med delkurs 3. Eleven skall utveckla sin förmåga
att, med de hjälpmedel som finns till hands, på ett rationellt och
effektivt sätt hjälpa till vid tidigare nämnda situationer.
Mål för kursen
Efter genomgången kurs skall eleven
-

Justerare

ha kännedom om räddningstjänstens organisation vid en
rökdykarinsats i normal riskmiljö.
ha erhållit kunskaper om brandförlopp, om olika släcktekniker och
släckmedel.
erhållit utbildning om räddningstjänstens organisation vid en
rökdykarinsats i normal riskmiljö.
genom praktiska övningar (container) erhållit förståelse för brandförlopp och övertändningar samt lära sig behärska olika former av
släcktekniker.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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-

Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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genom praktiska insatsövningar erhållit kunskap om och
färdighet i rökdykning. Eleven skall också ha lärt sig att inse
sin begränsning vid arbete i skyddsutrustning samt kunna
känna igen och åtgärda enklare fel på denna utrustning.

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2000-05-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 35 där man föreslog att Lokal kurs i
Rökdykning inom ämnet Teknikutveckling inrättas inom
gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-02-22
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§ 39

Inrättande av lokal kurs i Kem- och rökdykning
inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Dnr 2007.69 612

Beslut
Lokal kurs i Kem- och rökdykning inom ämnet Teknikutveckling
inrättas inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne:
Teknikutveckling
Lokal kurs: Kem- och rökdykning, 50 poäng
Kod:
TEU 1562
Syfte med kursen
Det övergripande syftet med kursen kemdykning och rökdykning vid
hög riskmiljö, lång inträngningsväg inom ämnet Allmän räddningstjänst är att ge eleven kunskaper om hur organisationen och
uppbyggnaden av en kemdykarinsats respektive vid en rökdykarinsats
i hög riskmiljö, lång inträngningsväg ser ut. Kursen syftar även till att ge
kunskaper om hur människan fungerar som kemdykare och vilka
påfrestningar detta medför på människokroppen. Kursen syftar också
till att lära eleven att hantera den utrustning som krävs för att utföra
en insats i ovan nämnda situation. Kursen syftar även till att eleven
skall utveckla sin förmåga att med de hjälpmedel som finns till hands,
på ett rationellt och effektivt sätt hjälpa till vid tidigare nämnda
situationer.
Mål för kursen
Efter genomgången kurs skall eleven
-

Justerare

ha kännedom om räddningstjänstens organisation vid en rökdykarinsats i hög riskmiljö, lång inträngningsväg.
genom praktiska insatsövningar erhållit kunskap om och färdighet i
rökdykning vid hög riskmiljö, lång inträngningsväg.
ha kännedom om räddningstjänstens organisation vid en
kemdykarinsats.
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genom praktiska insatsövningar erhållit kunskap om och färdighet i
kemdykning både vid normal respektive hög riskmiljö, lång inträngningsväg. Eleven skall också ha lärt sig att inse sin begränsning vid
arbete i skyddsutrustning samt kunna känna igen och åtgärda
enklare fel på denna utrustning.

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2000-05-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 36 där man föreslog att Lokal kurs i
Kem- och rökdykning inom ämnet Teknikutveckling inrättas inom
gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.

Justerare
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§ 40

Inrättande av lokal kurs i Flyg- och sjöräddning
inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Dnr 2007.70 612

Beslut
Lokal kurs i Flyg- och sjöräddning inom ämnet Teknikutveckling
inrättas inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne:
Teknikutveckling
Lokal kurs: Flyg- och sjöräddning, 50 poäng
Kod:
TEU 1563
Syfte med kursen
Det övergripande syftet med kursen flygräddning, sjöräddning och
räddningsinsatser vid olyckor med joniserande strålning samt förhöjd
beredskap inom ämnet Övrig Räddningstjänst är att ge eleven en
helhetsöverblick över de olika resurser som finns i samhället vid
inträffade olyckor. Den är en fortsättning på kursen Polisens verksamhet
och fjällräddning. Tillsammans med kurserna i Allmän Räddningstjänst
(150 poäng) bör eleven fått en sådan kunskap att olika situationer
kan analyseras utifrån risker och räddningsresurser.
Mål för kursen
Efter genomgången kurs skall eleven
Justerare

ha kännedom om Sjöfartsverkets och Kustbevakningens organisationer och ansvarsområden.
ha kännedom om arbetsmetoden vid eftersökning av försvunna
personer till sjöss.
ha kännedom om arbetsmetoden vid utsläpp av kemikalier till sjöss.
ha kännedom om de RITS-styrkor som kan användas vid brand
ombord på fartyg eller vid läckage av farliga kemikalier.
ha kunskap om Luftfartsverkets räddningsorganisation.
genom insatsövningar bibringats kunskaper om arbetsmetoder vid
brand i flygplan eller haveri.
ha övergripande kunskap i SOS-centralens arbetsuppgifter.
Utdragsbestyrkande
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ha kunskap om de risker olyckor med joniserande strålning innebär,
hur strålskador behandlas samt hur stråldosen beräknas.
ha insikt i de förändringar räddningstjänsten genomgår i händelse
av förhöjd beredskap eller krig.

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2000-05-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 37 där man föreslog att Lokal kurs i
Flyg- och sjöräddning inom ämnet Teknikutveckling inrättas inom
gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.

Justerare
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§ 41

Inrättande av lokal kurs i Polis- och fjällräddning
inom ämnet Teknikutveckling – Gymnasieskolan
Dnr 2007.71 612

Beslut
Lokal kurs i Polis- och fjällräddning inom ämnet Teknikutveckling
inrättas inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom gymnasieskolans
samtliga program.
Ämne:
Teknikutveckling
Lokal kurs: Polis- och fjällräddning, 50 poäng
Kod:
TEU 1564
Syfte med kursen
Det övergripande syftet med kursen Polisens verksamhetsområde och
fjällräddning inom ämnet Övrig Räddningstjänst är att ge eleven
kunskap om polisens organisation samt arbetsmetoden vid brottsutredningar, brottsförebyggnade insatser, ”särskilda händelser”.
Kursen syftar även till att ge kunskaper och praktiska erfarenheter av
fjällräddningens verksamhet samt de svårigheter som är förknippade
med räddningsinsatser under svåra väderförhållanden (extrem kyla,
dimma, snöoväder samt stark vind).
Mål för kursen
Efter genomgången kurs skall eleven
-

Justerare

ha kännedom om de lagar och förordningar som styr polisens
verksamhet.
ha kännedom om polisens organisation nationellt och regionalt.
ha kännedom om polisens arbete i brottsförebyggande syfte,
i samband med brottsutredningar samt vid inträffad ”särskild
händelse”.
ha kunskap om arbetsmetoder vid brandorsaksutredningar samt
vid hotsituation.
genom praktiska övningar förvärvat insikt i polisiärt arbete vid
”särskilda händelser”.

Utdragsbestyrkande
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ha kännedom om olika typer av laviner samt hur dessa påverkar
människans överlevnadsförmåga.
ha kunskap om hur väder och vind påverkar människokroppen
samt hur man skyddar sig mot lokala kylskador eller allmän
hypotermi.
ha kunskap om primärt omhändertagande av personer med lokal
kylskada eller allmän hypotermi.
genom praktiska insatsövningar bibringats en realistisk förmåga att
bedöma möjligheten att göra en räddningsinsats utifrån temp,
vind, nederbörd och terrängförhållanden.

Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2000-05-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 38 där man föreslog att Lokal kurs i
Polis- och fjällräddning inom ämnet Teknikutveckling inrättas inom
gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat
kursdokument.

Justerare
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§ 42

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2007.50 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Rektor vid Jacobsskolan, Uno Nilsson redogör i skrivelse 2007-01-29
för åtgärder som vidtagits mot en elev med bland annat interimistisk
avstängning under tiden 2007-01-29—02-11 (Gymnasieförordningen
6 kapitlet 23-24 paragraferna) i avvaktan på barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Elevens vårdnadshavare har inbjudits att muntligen yttra sig inför
barn- och utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 15 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att förvisa eleven från Jacobsskolan till dess att
drogfrihet påvisas dock längst till och med vårterminen 2007. Om inte
drogfrihet påvisas under vårterminen 2007 görs en förnyad prövning av
förvisningen.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
godkändes.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare
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§ 43

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut 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 lämnade synpunkter på yttrandet, varför barn- och
elevombudet i skrivelse 2006-12-08 gav barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig över dessa.
I skrivelsen begärde 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.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärende 2007-01-11, § 1.
Barn- och elevombudet begär i skrivelse 2007-01-23 om barn- och
utbildningsnämndens yttrande, senast den 12 februari 2007, över
inkomna kompletterande uppgifter från anmälaren.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse 2007-01-23.
Rektor Birgitta Jeppssons med fleras yttrande den 1 februari 2007.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 16 där man som ett brådskande ärende
beslöt att ställa sig bakom rektor Birgitta Jeppssons med fleras yttrande
daterat den 1 februari 2007.

Justerare
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare
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§ 44

Ang. utdömande av vite – Yttrande

(Mål nr 11046-06 avdelning 1)

Dnr 2006.315 611
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Länsrätten har i underrättelse 2007-01-26 gett barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att senast den 14 februari 2007
inkomma med yttrande.
Förvaltningen har 2007-02-06 tagit fram förslag till yttrande i
ärendet.
Handlingar i ärendet
Länsrättens underrättelse 2007-01-26.
Yttrande daterat 2007-02-06.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 17 där man som ett brådskande ärende
beslöt att anta förvaltningens förslag 2007-02-06 till yttrande som sitt
eget yttrande till Länsrätten.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet vidtagna
åtgärden att fatta beslut i ärendet.

Justerare
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§ 45

Anmälan till skolverket angående skolsituationen
vid Läredaskolan – Yttrande Dnr 51-2007:358

Dnr 2007.38 620

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Carola Krantz
yttrande 2007-02-12.
Ärendet
Marianne Lundsbergs och Ronny Hermanssons har till skolverket
gjort en anmälan om skolsituationen vid Läredaskolan.
Skolverket har 2007-02-05 beslutat att överlämna anmälan till
Hässleholms kommun för de åtgärder som kommunen anser
påkallade.
Skolverket kommer att följa upp ärendet och har därför begärt in
yttrande senast den 20 mars 2007 över vilka åtgärder som vidtagits
eller planeras med anledning av uppgifterna i anmälan.
Rektor Carola Krantz har 2007-02-12 avgivit yttrande i ärendet.
Handlingar i ärendet
Skolverket beslut 2007-02-05.
Rektor Carola Krantz yttrande 2007-02-12.
Förvaltningen förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Carola Krantz
yttrande 2007-02-12.

Justerare
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§ 46

Intern kontrollrapport för år 2006

Dnr 2007.59 600

Beslut
Avrapporteringen 2007-02-06 av utförd intern kontroll godkänns.

Ärendet
Under hösten 2006 genomförde förvaltningen en intern kontroll, vilket
redovisas i rapport daterad 2007-02-06, av följande områden:
attestregler, fakturahantering, kontantkassor, körrapporter och
reseräkningar, skolskjutsregler och upphandlingsregler. Dessa kontroller
gjordes på tre rektorsområden i grundskolan, nämligen Sösdala (1),
Väster (3) och Vinslöv (6). På Norrängsskolan (gymnasiesärskolan)
gjordes kontroll av elevproduktionen och kontantkassor. På Hässleholms
Tekniska Skola kontrollerades kontantkassor, reseräkningar och
försäljningen av matkuponger.
I rapporten redovisas även åtgärder som vidtagits för att kvalitetsredovisningen för 2006 tydligare ska fokusera på resultatet, analys och
bedömning av måluppfyllelse och i vilken utsträckning som de
nationella målen har uppnåtts.
Under året har även efterkontroll utförts av barnomsorgsavgifterna för
samtliga familjer som hade barnomsorg år 2004.
Beslutsunderlag
Intern kontrollrapport daterad 2007-02-06.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 25 där man föreslog att avrapporteringen
2007-02-06 av utförd intern kontroll godkänns.

Justerare
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§ 47

Rapport från inspektion på Svenska kyrkans i HästvedaFarstorp förskola Änglabus
Dnr 2007.61 718

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder.
Åtgärderna skall redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast den
2 mars 2007.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 7 december 2006 gjort
inspektion på förskolan Änglabus.
I rapporten, daterad 2007-02-01, från inspektionen redovisas vilka
områden som kan förbättras samt de krav på åtgärder som skall
åtgärdas och redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast
den 2 mars 2007.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2007-02-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 28 där man föreslog att rapporten från
tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder. Åtgärderna skall
redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast den 2 mars 2007.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 48

Motion om att alla måltider som serveras i kommunal
regi skall vara fria från genmodifierade organismer –
Yttrande
Dnr 2006.268 622

Beslut
Föreslaget yttrande 2007-02-01 antas som yttrande över motionen,
vilket innebär att motionen avslås.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2006-06-21 för barn- och utbildningsnämndens
yttrande remitterat en av Christer Stensson, Miljöpartiet de Gröna
till kommunfullmäktige ställd motion med följande förslag:
Alla måltider som serveras i kommunal regi skall vara fria från
genmodifierade organismer (GMO).
Skolmåltidernas livsmedelsinköp sker genom kommunens
upphandlingsavtal. I samband med upphandling gör upphandlingsavdelningen en förfrågan till leverantörerna om deras produkter innehåller
GMO enligt ekonomikontorets skrivelse 2006-07-25. I nu gällande
livsmedelsanbud ingår inga livsmedel som innehåller GMO enligt
muntlig svar på ställd fråga till ekonomikontorets upphandlingsenhet.
Handlingar i ärendet
Motion om genmodifierade organismer (GMO) daterad 2006-07-25.
Ekonomikontorets skrivelse 2006-07-25 till kommunledningskontoret.
Yttrande 2007-02-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 30 där man föreslog att föreslaget
yttrande 2007-02-01 antas som yttrande över motionen, vilket innebär
att motionen avslås.

Justerare
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§ 49

Motion avseende ekologiska livsmedel i Hässleholms
kommun – Yttrande
Dnr 2006.244 622

Beslut
Föreslaget yttrande 2007-02-01 och reviderat 2007-02-08
antas som yttrande över motionen, vilket innebär att motionen avslås.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2006-05-31 för barn- och utbildningsnämndens
yttrande remitterat en av Christer Stensson, Miljöpartiet de Gröna
till kommunfullmäktige ställd motion med följande förslag:
Målsättningen i kommunens miljöprogram skärps så att andelen
ekologiskt producerade livsmedel som används i måltider i skolor
och äldreboende ökas från 10% till 50% år 2010.
Handlingar i ärendet
Motion om ekologiska livsmedel i Hässleholms kommun daterad
2006-05-29.
Ekonomikontorets skrivelse 2006-06-02 till kommunstyrelsen.
Yttrande 2007-02-01 och reviderat 2007-02-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-02-08, § 31 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden efter det att
yttrandet kompletterats med vad som framfördes vid arbetsutskottets
sammanträde.

Justerare
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§ 50

Gymnasiesamverkan i Skåne – Val av en representant
till styrgruppen mandatperioden 2007-2010
Dnr 2007.43 600

Beslut
Lars-Göran Wiberg utses som Hässleholms kommuns representant
till styrgruppen mandatperioden 2007-2010.
Ärendet
Efter beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse har det sedan år
2002 funnits en politisk grupp ”Styrgruppen för gymnasiesamverkan
i Skåne” med uppdrag att ansvara för att gymnasiesamverkan
etableras i regionen.
Kommunförbundet Skåne anhåller i skrivelse 2007-01-31 om att
kommunerna/gymnasieförbunden mandatperioden 2007-2010
utser varsin ledamot i styrgruppen.
Val av representant skall vara Kommunförbundet Skåne tillhanda
senast 2007-03-01.

Justerare
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§ 51

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslut 2007-01-10, § 20.
Projekteringsuppdrag för Västerskolan
I samband med projektering av om- och tillbyggnad av
Västerskolan har barn- och utbildningsförvaltningen och
lokalförsörjningsavdelningen återkommit till KS:AU och redovisar
förslag till större nybyggnad som skulle ge en långsiktigare lösning
än det tidigare uppdraget.
KS:AUs beslut: Utredningsuppdraget justeras på så sätt att
redovisat ”Nybyggnadsförslag 2007-01-09” ska utredas.
Dnr 2006.217 291

Justerare

2

Barn- och elevombudets beslut 2007-01-23.
Dnr 2006.220 606

3

Skrivelse 2007-01-07 från T Jönsson.
Dnr 2007.13 611

4

Andréa Karlfeldts och György Szabós överklagande till kammarrätten
av länsrättens dom i mål avseende undervisning i hemmet.
Kammarrätten har 2007-02-09 beslutat att inte meddela
prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
Dnr 2005.257 002

5

Miljökontorets meddelande 2007-02-19 om inkommet klagomål på
bullerstörning från Vittsjö skola.
Dnr 2007.88 425
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§ 52

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-02-22 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
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Barbro Segerström, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll
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Utdragsbestyrkande

§§
44-45
12-21
20-34
256-270
1-31
282
6-35
1-12
28-54
1-28
189-202
1-33
10-17
52
1-5
9-10
1-7
1-11
1-4
15-39

