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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2007-08-23

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:45

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lars-Göran Wiberg, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
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 Axelsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Camilla Lagerstedt-Odgaard (m)
Christofer Olofsson (m)
Lynn Thulin (m)
Sven Davidsson (c)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Tobias Adersjö (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 118-121
Claes Ruderstam (SACO), §§ 118-121

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, § 118-delvis § 121
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, delvis § 121-135
Anders Svensson, controller
Elisabeth Jacobsson, skolsköterska, § 118
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Nils Bergkvist
Barn- och utbildningskontoret, torsdagen den 30 augusti 2007,
kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 118-135

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sid

1 (28)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-08-23

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2007-08-23

Datum då anlaget
sätts upp

2007-08-31

Datum då anslaget
tas ned

2007-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-08-23

Sid

3

§ 118

Förebyggande arbete mot tobak bland ungdomar i
grundskolan – Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Skolsköterska Elisabeth Jacobsson informerar om det arbete hälsoinformatörerna gör ute på kommunens grundskolor för att få
ungdomar att inte röka eller snusa. I Bjärnum och Hästveda
skolor bedrivs dessutom särskilda projekt med namnet Tobaksfri Duo.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-08-23

Sid
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§ 119

Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01—06-30
Dnr 2007.105 042

Beslut
Förvaltningens 2007-08-22 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2007-08-22 med riktpunkt den 30 juni 2007
upprättar en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut avseende drift och investering.
DRIFT
Sammantaget visar helårsprognosen för 2007 ett underskott på
911 000 kronor.
INVESTERINGAR
Ett överskott förväntas på 206 000 kronor till följd av att ombyggnaden
av matsalen på Läredaskolan beräknas komma igång först vid
årsskiftet.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2007-08-22.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2007-08-23

Sid

5

§ 120

Omdisponering av medel i barn- och utbildningsnämndens
internbudget 2007
Dnr 2007.332 041

Beslut
Gymnasiesärskolans intäktsbudget ökas med 617 000 kronor netto och
samma summa tillförs internbudgetens reserv.
Ärendet
Som tidigare redovisats i samband med de ekonomiska uppföljningarna
kommer det att uppstå ett överskott i gymnasiesärskolan med anledning
av att elevantalet till hösten ökar ytterligare. När internbudgeten lades
var inte denna utökning medräknad och därför blev intäktssidan för lågt
budgeterad. Med de reviderade interkommunala avgifterna som grund
har de överskjutande intäkterna i förhållande till budget beräknats
till 617 000 kronor netto. Detta överskott bör överföras till reserven för
att finnas tillgängligt för annan användning, om och när budgeten i övrigt
så medger.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 102 där man föreslog att Gymnasiesärskolans intäktsbudget ökas med 617 000 kronor netto och
samma summa tillförs internbudgetens reserv.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2007-08-23
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§ 121

Konsekvenser av föreslagna budgetramar för drift och
investering 2008
Dnr 2007.331 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens
konsekvensbeskrivning, 2007-07-11 och kompletterad 2007-08-15,
av de för 2008 föreslagna budgetramarna för drift och investering.
Konsekvensbeskrivningen överlämnas till kommunstyrelsen/budgetberedningen.
Deltar inte i beslutet
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Inför höstens arbete med 2008 års budget har kommunstyrelsen
fastställt barn- och utbildningsnämndens planeringsram för
driften 2008 till den ram som angivits i flerårsplanen för 2008-2009,
846 950 tkr plus ytterligare utlovade tillskott.
Den föreslagna ramen för investeringar 2008 är på 7 795 tkr.
I skrivelse 2007-07-11 och kompletterad 2007-08-15 redovisas
konsekvenserna av föreslagna budgetramar för drift och investering
2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens beslut 2007-06-13, § 131.
Konsekvensbeskrivning 2007-07-11 och kompletterad 2007-08-15 av
föreslagna budgetramar för drift och investering 2008.
Ärendets tidigare behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde 2007-08-09, § 103 då endast
ramen för driftbudgeten fanns med beslöts att ärendet skulle behandlas
direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ställer sig
bakom förvaltningens konsekvensbeskrivning 2007-07-11 och
kompletterad 2007-08-15 av förslagna budgetramar för drift och
investering och överlämnar den till kommunstyrelsens budgetberedning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-08-23

Sid

8

§ 122

Kontaktperson vid område 2, Läreda efter Jenny Forsberg
resterande tid av mandatperioden 2007-2010
Dnr 2007.360 600

Beslut
Lisa Persson Rosenkvist (c) utses som kontaktperson vid område 2,
Läreda efter Jenny Forsberg (c).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2007-08-23

Sid

9

§ 123

Ledamot i Hantverksprogrammets programråd efter
Jenny Forsberg resterande tid av mandatperioden
2007-2010
Dnr 2007.361 600

Beslut
Lisa Persson Rosenkvist (c) utses som ledamot i Hantverksprogrammets
programråd efter Jenny Forsberg (c) resterande tid av mandatperioden
2007-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-08-23
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§ 124

Ansökan om bidrag för studiegång vid Sofia
Distansundervisning för sonen – Jörgen Lundberg
Dnr 2007.316 605

Beslut
En individuell prövning av Jörgen Lundbergs studiesituation och
personliga förhållanden har gjorts. Barn- och utbildningsnämnden
beslutar utifrån denna att läsåret 2007-2008 bekosta studierna
vid Sofia Distansundervisning uppgående till 46 166 kronor i
utbildningskostnad och 5 000 kronor i elevavgift.
Ärendet
Jörgen Lundberg anhåller i skrivelse 2007-07-08 om bidrag för
sonen Richard Lundbergs studier, årskurs 9, vid Sofia
Distansundervisning.
Richard skall träna konståkning i Ungern på heltid fr.o.m. augusti
2007.
Ingiven ansökan om bidrag till Skolverket har avslagits.
Enligt gällande lagstiftning föreligger ingen skyldighet för en kommun
att bekosta distansstudier för elev som vistas i utlandet. Vid sådan
vistelse upphör också svensk skolplikt att gälla.
Handlingar i ärendet
Jörgen Lundbergs skrivelse 2007-07-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 104 där man beslöt att behandla ärendet
direkt i barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag
Efter individuell prövning av elevens studiesituation och personliga
förhållanden föreslås att barn- och utbildningsnämnden bekostar
elevens studier vid Sofia Distansundervisning läsåret 2007-2008
uppgående till 46 166 kronor i utbildningskostnad och 5 000 kronor
i elevavgift.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid

2007-08-23
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Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Olsson (c),
Willy Ohlsson (s) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-08-23
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§ 125

Möjlighet för elever vid Wittsjö Montessorigrundskola i
Vittsjö att få åka med befintliga skolskjutsar
Dnr 2006.259 623

Beslut
Beslutet 2006-08-24 förlängs att även omfatta läsåret 2007-2008.
Ärendet
Wittsjö Montessoriförening ansökte 2006-06-05 om att elever som går
vid deras grundskola i Vittsjö får åka med kommunens ordinarie
skolskjutsar till Vittsjö i mån av plats.
Enligt Skollagen 4 kap 7 § punkt 1 har kommunen ingen skyldighet
att sörja för att det anordnas kostnadsfri skolskjuts för elever
som väljer att gå i annan grundskola än den som kommunen annars
skulle ha placerat dem i.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-08-24 att elev/elever
vid Wittsjö Montessoriskola under läsåret 2006-2007 i mån av plats får
åka med Hässleholms kommuns ordinarie skolskjutsturer enligt
följande:
-

Elever som omfattas av tillståndet skall uppfylla kraven i Barnoch utbildningsnämndens skolskjutsreglemente.
Tillståndet gäller ordinarie turer och till ordinarie hållplatser
enligt förvaltningens skolskjutsplan.
Hässleholms kommun ansvarar inte för transport mellan bostaden
och närmaste anvisad hållplats.
Wittsjö Montessoriskola ansvarar för hämtning och lämning av
elever vid Vittsjö skola. Skriftligt avtal om detta ansvar skall
upprättas mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Wittsjö
Montessoriskola.

Skolverket beslöt 2006-09-01 att godkänna Pysslingen Förskolor och
Skolor AB som ny huvudman för Wittsjö Montessoriskola.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 105 där man föreslog att beslutet
2006-08-24 förlängs att även omfatta läsåret 2007-2008.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) och
Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-08-23
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§ 126

Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Osby kommun – Yttrande
Dnr 44-2007:1541
Dnr 2007.206 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att
ansökan från Baggium AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket har 2007-04-23 för yttrande översänt ansökan från
Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Osby kommun fr.o.m. läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Samhällsvetenskapsprogrammet (5 platser åk 1), och specialutformat
program närliggande Fordonsprogrammet (5 platser åk 1) med start
fr.o.m. läsåret 2008-2009, fullt utbyggt år 2010-2011 med en omfattning
av totalt 30 elever.
Programmen i ansökan kommer att erbjudas elever som vistas på
behandlingshem. Detta möjliggör att elever i en svår situation kan få
gymnasieutbildning i kombination med vistelsen på behandlingshemmet.
Ärendet har 2007-04-30 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2007.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2007-04-30.
Yttrande daterat 2007-07-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 126 där man föreslog att förvaltningens
förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att ansökan från
Baggium AB tillstyrks, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande
till kommunstyrelsen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande 2007-07-13 i vilket man
föreslår att ansökan tillstyrks.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-08-23
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§ 127

Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun – Yttrande
Dnr 44-2007:1540
Dnr 2007.215 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att
ansökan från Baggium AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för Willy Ohlsson yrkande om att yttrande skall
avges om att ansökan skall avslås.
Ärendet
Skolverket har 2007-04-25 för yttrande översänt ansökan från
Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Årligt intag på 52 elever fördelat på 9 specialutformade yrkesinriktade
program med start fr.o.m. läsåret 2008-2009, fullt utbyggt år 2010-2011
med en omfattning av totalt 156 elever.
Ärendet har 2007-05-03 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2007.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2007-05-03.
Yttrande daterat 2007-07-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 108 där man föreslog att förvaltningens
förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att ansökan från
Baggium AB tillstyrks, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande
till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) yrkar att yttrande skall avges om att ansökan skall
avslås.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Olsson (c) yrkar att
förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13 i vilket man föreslår
att ansökan tillstyrks, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Kristina Linds
yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Kristina Linds yrkande.
Nej-röst för bifall till Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Lena Olsson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Axelsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

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

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2007-08-23

17

§ 128

Ansökan från UVS Gymnasium om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun - Yttrande
Dnr 44-2007:1613
Dnr 2007.216 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår
att ansökan från UVS Gymnasium avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket har 2007-04-26 för yttrande översänt ansökan från
UVS Gymnasium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m.
läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Specialutformat program, inriktning Hotell och Restaurang (HR)måltidsservice (32 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret 2008-2009,
fullt utbyggt år 2010-2011 med en omfattning av totalt 96 elever.
Ärendet har 2007-05-03 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2007.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2007-05-03.
Yttrande daterat 2007-07-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 128 där man föreslog att förvaltningens
förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att ansökan från
UVS Gymnasium avslås, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande
till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2007-08-23
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Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande Lena Axelsson (s) och Willy
Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2007-07-13, i vilket man föreslår att ansökan avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 129

Ansökan från Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun – Yttrande
Dnr 44-2007:1476
Dnr 2007.202 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att
ansökan från Liber Hermods AB avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket har 2007-04-19 för yttrande översänt ansökan från
Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2008-2009.
Ansökan avser:
Samhällsvetenskapsprogrammet (30 platser åk 1),
Naturvetenskapsprogrammet (30 platser åk 1) samt Handels- och
administrationsprogrammet (30 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret
2008/2009, fullt utbyggt år 2010/2011 med en omfattning av totalt
270 elever.
Ärendet har 2007-04-25 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2007.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2007-04-25.
Yttrande daterat 2007-07-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 110 där man föreslog att förvaltningens
förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att ansökan från
Liber Hermods AB avslås, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande
till kommunstyrelsen.
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Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket
man föreslår att ansökan avslås.
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§ 130

Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola
i Kristianstads kommun – Yttrande
Dnr 44-2007:1107
Dnr 2007.172 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13 utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen med följande
ändring:
-

ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB avseende utbildning
LBS Spelutveckling tillstyrks

Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för Willy Ohlsson yrkande om att yttrande skall
avges där båda utbildningarna avslås
Ärendet
Skolverket har 2007-04-02 för yttrande översänt ansökan från
Ljud och Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2008-2009.
Ansökan avser:
Specialutformade program, LBS Spelutveckling (32 platser åk 1) samt
LBS Musikproduktion (32 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret
2008-2009, fullt utbyggt år 2010-2011 med en omfattning av totalt
192 elever.
Ärendet har 2007-04-05 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2007.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2007-04-05.
Yttrande daterat 2007-07-13.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2007-08-09, § 111 där man föreslog att förvaltningens
förslag till yttrande 2007-07-13, i vilket man föreslår att ansökan från
Ljud och Bildskolan LBS AB avslås, utgör barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Yrkanden
Centerpartiets, Moderata samlingspartiets, Kristdemokraternas,
Folkpartiet liberalernas och Folkets Väls ledamöter yrkar att
förvaltningens förslag till yttrande 2007-07-13 skall utgöra
barn- och utbildningsnämndens yttrande med följande ändring:
-

ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB avseende utbildning
LBS Spelutveckling tillstyrks

Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att det
av förvaltningen 2007-07-13 föreslagna yttrandet skall utgöra
barn- och utbildningsnämndens yttrande innebärande att båda
utbildningarna skall avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Centerpartiets med fleras
yrkande och dels Willy Ohlssons yrkande och finner Centerpartiets
med fleras yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Centerpartiets med fleras yrkande.
Nej-röst för bifall till Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Lena Olsson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Axelsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa
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§ 131

Konferens om styrning och ledning av språkutveckling
Beslut
Johan Berglund och Lena Axelsson anmäls till konferensen.
Ärendet
Konferens om styrning och ledning av språkutveckling arrangerad
av regionalt utvecklingscentrum vid lärarutbildningen, Malmö högskola
på uppdrag av myndigheten för skolutveckling.
Tid och plats: Malmö den 28 september 2007, kl. 09:15 – 16.00
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§ 132

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet
1 Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-19, § 83 att Lisa Persson
Rosenkvist (c) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Jenny Forsberg (c) som avsagt sig uppdraget.
Dnr 2007.334 102
2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-06-18, § 197 ang.
Västerskolans ny- och ombyggnad.
Dnr 2006.217 291
Beslut:
- Nybyggnaden av skola för årskurserna 7-9, etapp 1, ska
genomföras.
- Kommunledningskontoret har i uppdrag att påbörja
projekteringsskedet för etapp 1.

3

Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-19, § 79 ang. skolorganisationen
i Hörja och Röke.
Dnr 2007.249 610
Beslut:
- Elever från Hörja i förskoleklass och årskurserna 1-5 får från och
med höstterminen 2007 sin undervisning i Röke skola.
- Förskola och skolbarnsomsorg skall erbjudas både i Hörja och Röke.
- I Hörja skola skall inrymmas förskola och skolbarnsomsorg.
- Nödvändiga medel för renovering och eventuell ombyggnad skall
beaktas i lokalförsörjningsplanen.
- Beslutet innebär att skolbyggnaden i Hörja skall bevaras och
innehåller fortsatt verksamhet som kan utökas om elevunderlaget
förändras.

4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2007-06-13, § 176
avseende drift av förskolan Sjumilaskogen.
Dnr 2007.310 041
Beslut:
- Barn- och utbildningsnämnden får ett extra anslag på
707 000 kronor för drift av de nya avdelningarna på förskolan
Sjumilaskogen under 2007 (anslagstyp 1).
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5

Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-28, § 66 att barn- och
utbildningsnämndens yttrande skall översändas till revisorerna
som svar på rapporten Granskning av särskolan
Dnr 2007.82 007

6

Justitieombudsmannens (JO) beslut 2007-06-20 med anledning
av anmälan mot Vittsjö skola angående handläggningen av en
begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Dnr 2006.278 624

7

Skolverkets beslut 2007-07-11 att det inte framkommit att
Hässleholms kommun brutit mot kraven i skolförfattningarna då
Viktoria Kristiansson och Jonas Anderssons dotter inte kunnat beredas
plats i önskad förskola.
Dnr 2007.156 609

8

Skolverkets skrivelse 2007-07-04 till Pysslingen Förskolor och
Skolor AB om att man trots tidigare anmodan inte inkommit med
komplettering av sin ansökan om att få starta en fristående
förskoleklass i Hässleholms kommun.
Dnr 2007.211 611

9

Pysslingen AB skrivelse 2007-07-16 med komplettering av sin
ansökan om att få starta en fristående förskoleklass i Hässleholms
kommun.
Dnr 2007.211 611

10 Begäran om att disciplinära åtgärder vidtas mot personal på förskola.
Dnr 2007.320 710
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§ 133

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

Förvaltningschefens skrivelse 2007-08-13 till samtlig personal.

2

Behovet av att informationsmaterialet i våra verksamheter finns
på andra språk än svenska.

3

Redovisning av vilka lokala kurser det finns inom Hässleholms
kommuns gymnasieskolor.

4 Förvaltningschefen påtalar vilka konsekvenser det blir till följd av
den ökade invandringen.
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§ 134

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2007-08-23 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll
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§ 135

Ändrad dag för arbetsutskottets sammanträde i oktober
Beslut
Arbetsutskottets sammanträde torsdagen den 11 oktober flyttas
till måndagen den 15 oktober 2007 med början kl. 08:30.
Ärendet
Arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 2007 sammanfaller
med den av Högskolan i Kristianstad arrangerade skolledarkonferensen
på Marienlyst den 11-12 oktober.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

