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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2006-03-23

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:10

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf §§ 32-34, 36-47
Lena Axelsson (s), § 32-t.o.m punkt 3 § 44, kl 08:30-11:00
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp) §§ 32-34, 36-47
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Kenneth Aronsson (m) tjg för Susanne Rönnefledt Berg (m)
Carina Westerlund (s) tjg för Lena Axelsson (s) punkt 4 § 44-§ 47
Eva-Marie Lidén (kd) tjg för Kristina Lind (kd) § 35
Hans J Werner (fp) tjg för Lars Arvidsson (fp) § 35

Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd) §§ 32-34, 36-47
Carina Westerlund (s) § 32-t.o.m punkt 3 § 44
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s), kl 08:30-09:30
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp) §§ 32-34, 36-47
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 34-37
Claes Ruderstam (SACO), §§ 34-37

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Sonny Månsson, inköpschef § 33
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Ingvar Nilsson
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2006-03-30

Justerade paragrafer

§§ 32-47

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Ingvar Nilsson

Sid

1 (23)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2006-03-23

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2006-03-23

Datum då anlaget
sätts upp

2006-03-31

Datum då anslaget
tas ned

2006-04-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Tillägg görs av följande ärende i föredragningslistan:

Justerare

-

Upphandling av skolskjutsar – Överklagat beslut.

-

Regler för rätt till gymnasiestudier i annan kommun.

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 33

Upphandling av skolskjutsar – Överklagat beslut
Dnr 2005.163 052

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte överklaga kammarrättens dom och delegerar åt arbetsutskottet att göra en ny utvärdering
av upphandlingen utifrån kammarrättens dom, att anbudet från
Bergkvara Buss AB inte skall tas med i utvärderingen, och fatta beslut
om att teckna avtal med entreprenörer utifrån denna utvärdering.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-10-20, § 113 att
avtal skulle tecknas med följande entreprenörer på nedanstående
stationeringsorter för kontraktstiden läsåret 2006-2007 t.o.m.
läsåret 2010-2011 med möjlighet till förlängning på ytterligare två
år.
Stationeringsort
Bjärnum (Mala)
Matteröd
Röke
Hörja
Hässleholm
Vinslöv
Västra Torup
Sösdala
Vinslöv (Kommunbuss 4:as tidigare körning)
Sösdala (Kommunbuss 5:s tidigare körning)
Ballingslöv

Entreprenör
Bergkvara Buss AB, Kalmar
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Bjärnum

Taxi-Kenth i Knäred AB

(Emmaljunga)

Hästveda

Östra Göinge Taxi AB, Broby

Upphandlingen har skett enligt förfrågningsunderlag daterat 2005-04-27
och reviderat 2005-05-19 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut
2005-05-19, § 60.
Upphandlingen har hos Länsrätten begärts överprövad enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) av Röke Buss AB,
Wehlins Busstrafik AB, HP Buss AB och Joyride Travel AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-11-17, § 127 att ge
förbundsjuristen Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting
eller den han i sitt ställe sätter att vid domstolar utföra och bevaka
Hässleholms kommuns, Barn- och utbildningsnämndens, talan i mål
angående skolskjutsupphandling.
Länsrätten har i domar 2005-12-19 avslagit samtligas ansökan om
ingripande enligt LOU samt upphävt det interimistiska beslutet den
3 november 2005 att upphandlingen inte får avslutas innan något
annan beslutats.
Länsrättens domar 2005-12-19 har därefter överklagats
hos Kammarrätten av HP Buss AB, Wehlins Busstrafik AB och
Röke Buss AB.
Kammarrättens domar 2006-03-17:
Kammarrätten avslår överklagande/n avseende Östra Göinge Taxi
AB:s och Taxi-Kenths anbud.
Med ändring av länsrättens dom förordnar kammarrätten att
upphandlingen av skolskjutsar skall rättas på så sätt att anbudet från
Bergkvara Buss AB inte tas med i utvärderingen.
Två förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden överklagar kammarrättens beslut
till regeringsrätten att upphandlingen av skolskjutsar skall rättas
på så sätt att anbudet från Bergkvara Buss AB inte tas med i
utvärderingen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte överklaga kammarrättens dom och delegerar åt arbetsutskottet att göra en ny
utvärdering av upphandlingen utifrån kammarrättens dom, att
anbudet från Bergkvara Buss AB inte skall tas med i utvärderingen,
och fatta beslut om att teckna avtal med entreprenörer utifrån
denna utvärdering.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Ingvar Nilsson (s) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall till
förslag nr 2 innebärande att Barn- och utbildningsnämnden inte skall
överklaga Kammarrättens dom.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Budgetuppföljning avseende tiden 2006-01-01—02-28
Dnr 2006.153 042

Beslut
Förvaltningens 2006-03-17 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2006-03-17 med riktpunkt den 28 februari 2006
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2006 ett nollresultat.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2006-03-17.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2006-03-23

§ 35

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet
Dnr 2006.44 718

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till ansökan
då behov av fler barnomsorgsplatser i bl. a. Hässleholms tätort
föreligger. Ställning i ärendet kommer att tas efter det att
ansökan kompletterats.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars Arvidsson (fp) och Kristina
Lind (kd) i handläggningen av detta ärende.
Protokollsanteckning
Per-Åke Purk (v) medges göra följande protokollsanteckning:
Vi från Vänsterpartiet inser att det kan finnas både ekonomiska
och andra skäl att ställa sig positiv till en ansökan att bedriva
enskild förskoleverksamhet (i detta fallet i aktiebolagsform) och i
synnerhet i ett läge där kommunen inte omedelbart kan svara upp
till det behov av barnomsorgsplatser som föreligger.
Av principiella skäl anser vi att barnomsorgen ska bedrivas
utan vinstintresse därför reserverar vi oss mot nämndens beslut
att ställa sig positiv till föreliggande ansökan.”
Ärendet
NN anhåller i skrivelse 2006-01-31 om att
från hösten 2006 få starta enskild förskola, med montessoripedagogiken som utgångspunkt, i Hässleholms tätort. Ansökan
avser 30-35 platser.
Handlingar i ärendet
NNs ansökan 2006-01-31.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 30 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till ansökan
då behov av fler barnomsorgsplatser i bl. a. Hässleholms tätort
föreligger. Ställning i ärendet kommer att tas efter det att
ansökan kompletterats.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s),
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv), Urban Widmark (m), Eskil
Engström (kd) och Hans J Werner (fp) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 36

Kommunrevisionens granskning av betygssättning
vid övergången från grundskola till gymnasieskola
Dnr 2006.79 007

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrande daterat 2006-03-09
och reviderat 2006-03-14 som yttrande till Kommunrevisionen
över granskningsrapporten.
Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3, har med biträde av Komrev –
Öhrlings Pricewaterhousecoopers genomfört en granskning av
betygssättning vid övergången från grundskola till gymnasieskola.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad
2006-02-07 och har översänts till Kommunfullmäktige och
Barn- och utbildningsnämnden.
Rapporten kommer enligt kommunledningskontoret att anmälas
vid Kommunfullmäktiges sammanträde i april, varför ett eventuellt
yttrande måste vara kommunledningskontoret tillhanda senast
2006-04-11.
Handlingar i ärendet
Granskningsrapport daterad 2006-02-07.
Yttrande 2006-03-09 och reviderat 2006-03-14 över
granskningsrapporten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 31 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Programinriktat individuellt program (PRIV) läsåret
2006-2007 och framåt
Dnr 2006.127 612

Beslut
För läsåret 2006-2007 och framåt fastställs samma regler för det
programinriktade individuella programmet (PRIV) som för läsåret
2005-2006.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2005-03-24, § 29
följande för läsåret 2005-2006 avseende det programinriktade
individuella programmet (PRIV):
En plats per program reserveras för integrerade IV-elever genom
ett överintag.
Reserverade platser skall i första hand vara för elever som gått ett
eller flera år på Individuella programmet (IV). Eleverna skall dessutom
ha klarat praktik och teoristudier bra. Omdöme från praktikplats med
anknytning till sökt program ska väga tungt. Skriftlig bedömning, från
teorilärare på IV, som visar att eleven har tillräckliga förkunskaper för
att börja på en reserverad plats, ska bifogas.
Elev som kommer direkt från grundskolan ska ha skriftlig motivering
från grundskolan angående elevens förmåga att klara studier som
integrerad IV-elev på sökt program. Eleven bör intervjuas före
beslut. Elever som kommer direkt från grundskolan kommer
endast in som integrerade IV-elever på överblivna platser.
Integrerade IV-elever kan även tas in på överblivna platser.
Nio elever från Individuella programmet har läsåret 2005-2006
integrerats på de nationella programmen i gymnasieskolan enligt
fastställda regler. Försöket har fallit väl ut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 4 där man föreslog att det för läsåret
2006-2007 och framåt fastställs samma regler för det
programinriktade individuella programmet (PRIV) som för läsåret
2005-2006.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-03-23

11

Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s),
Urban Widmark (m), Kristina Lind (kd), Lars Arvidsson (fp)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Programförslag till detaljplan för Läreda 436:6,
allaktivitetshus – Yttrande
Dnr 2006.91 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Avvikande mening
Kjerstin Ulfvik Jonsson (fv), Lars Arvidsson (fp), Kristina Lind (kd),
Eskil Engström (kd), Urban Widmark (m) och Kenneth Aronsson
(m) framför att man inte ställer sig bakom det av arbetsutskottet
avgivna yttrandet.
Ärende
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt
programförslag till detaljplan för Läreda 436:6, allaktivitetshus
vid Trebackalånggatan i Hässleholms stad.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ett
allaktivitetshus och en bollhall. Planen syftar till att bygga en
infart söder om den föreslagna bollhallen. Dessutom ska planen
reservera markområde för framtida expansion.
Eventuella synpunkter skall vara Byggnadsnämnden tillhanda
senast den 15 mars 2006.
Rektor i område 2, Läreda har i skrivelse 2006-02-24 framfört
följande:
”Vi har tagit del av programförslaget angående byggandet av ett
allaktivitetshus och en bollhall i området Ljungdala. Det är mycket
positivt för de boende och kommer att fylla en viktig funktion i
området. Då önskemål föreligger från skolans sida om ett
samutnyttjande finns behov av att barnen på ett trafiksäkert sätt
kan ta sig till lokalerna.
Vi har inget att erinra mot förslaget.”
Handlingar i ärendet
Programförslag daterat 2006-02-20 till detaljplan för Läreda 436:6.
Rektor Carola Krantz yttrande 2006-02-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-03-23

13

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 32 där man beslöt att ställa
sig bakom det av rektor i område 2, Läreda framförda
”Vi har tagit del av programförslaget angående byggandet av ett
allaktivitetshus och en bollhall i området Ljungdala. Det är mycket
positivt för de boende och kommer att fylla en viktig funktion i
området. Då önskemål föreligger från skolans sida om ett
samutnyttjande finns behov av att barnen på ett trafiksäkert sätt
kan ta sig till lokalerna.
Vi har inget att erinra mot förslaget.”
Deltog inte i beslutet
Kristina Lind (kd) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) deltog inte i
beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Planförslag till kommunövergripande översiktsplan
för Hässleholms kommun 2006 – Yttrande
Dnr 2006.87 212

Beslut
Yttrandet 2006-03-15 och som reviderats vid dagens sammanträde
2006-03-23 antas som yttrande till Byggnadsnämnden över
planförslaget till kommunövergripande översiktsplan för
Hässleholms kommun 2006.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt förslag
till kommunövergripande översiktsplan som ska vara ett
underlag för samhällets utveckling och ge vägledning för beslut
om mark- och vattenanvändningen.
Samrådsmöte kommer att hållas den 9 mars 2006 kl 18.30 i
aulan, Norra Station, Hässleholm.
Eventuella synpunkter på planförslaget skall vara Byggnadsnämnden
tillhanda senast den 15 april 2006.
Handlingar i ärendet
Förslag till kommunövergripande översiktsplan.
Yttrande daterat 2006-03-15 och reviderat 2006-03-23.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 33 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
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§ 40

Kontroll av barnomsorgsavgifter
Dnr 2005.430 049

Beslut
Någon efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för år 2003 skall
inte genomföras utan efterkontrollen skall endast inriktas på år
2004
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-12-15, § 150 att
efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för åren 2003 och 2004
skulle genomföras.
Förvaltningschefen redogör för de problem som finns med att ta
fram inkomstuppgifter för år 2003 och föreslår med anledning
härav att efterkontrollen endast inriktas på år 2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 34 där man föreslog att någon
efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för år 2003 inte skulle
genomföras utan efterkontrollen skall endast inriktas på år 2004.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c),
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 41

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och
städkostnader
Dnr 2006.122 041

Beslut
Anhållan inges till Kommunstyrelsen att 3 152,4 tkr tillförs
Barn- och utbildningsnämndens budget 2006 som kompensation
för ökade hyres- och städkostnader.
Ärendet
Av olika anledningar har driftkostnaderna för Barn- och
utbildningsnämndens lokaler ökat under året. I de flesta fall
beviljas Barn- och utbildningsnämnden kompensation för de
ökade kostnaderna av Kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden har för 2006 påförts ökade
hyres- och städkostnader motsvarande 3 152,4 tkr. Denna
nettosumma fördelar sig på följande kostnadsslag:
- Ökade hyreskostnader
- Ökade kostnader för övrig drift

3 100,5 tkr
51,9 tkr

Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning 2006-02-22.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 35 där man föreslog att anhållan
inges till Kommunstyrelsen att 3 152,4 tkr tillförs Barn- och
utbildningsnämndens budget 2006 som kompensation för ökade
hyres- och städkostnader.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 42

Uppföljning av PPR-teamets arbete avseende läsoch skrivinlärning och allmänna inlärningsproblem
Dnr 2006.128 619

Beslut
Berörda befattningshavare inom barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar inriktning, genomförande och resultat av de i
verksamhetsplanen angivna åtgärderna vad gäller läs- och
skrivinlärning.
Ärende
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) anmälde vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2006-02-23 följande ärende till
kommande sammanträde:
”Jag föreslår att kontinuerliga genomgångar tillsammans med
PPR-gruppen av arbetet med exempelvis läs- och skrivinlärning
och allmänna inlärningsproblem görs tillsammans med Barnoch utbildningsnämnden genom att tid avsätts i samband med
ordinarie sammanträden.
I ärendet hänvisas till tidigare inlämnad skrivelse daterad
2005-12-15.”
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-03-09, § 41 där man föreslog att berörda
befattningshavare inom barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar inriktning, genomförande och resultat av de i
verksamhetsplanen angivna åtgärderna vad gäller läs- och
skrivinlärning.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kjerstin Ulfvik
Jonasson (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 43

Inskrivna barn i enskilda förskolor 2002-2006
Dnr 2006.129 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningens redovisning 2006-03-09 över inskrivna barn
i enskilda förskolor 2002 – februari 2006.
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§ 44

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet
1 NNs och NNs skrivelse 2006-01-11
med önskemål om att man skall få valmöjlighet att fördela
de 15 timmarnas allmänna förskola.
Dnr 2006.73 710
2

Rektorernas för T4-skolan och Norrängsskolan skrivelse
2006-02-22 till Kommunstyrelsen avseende lokaler för
idrott och hälsa till T4-skolan och Norrängsskolan.
Dnr 2006.98 219

3

Muntlig redovisning av ansökningar till gymnasieutbildningar i
Hässleholms kommun läsåret 2006-2007.

4

Skriftlig redovisning av SMIV – Läsåret 2006-2007.

5

Skriftlig redovisning av Individuella programmet.

6

Personalärende.
Dnr 2006.104 021

7

Muntlig redovisning av budgetberedningens förslag till
kompletteringsbudget 2006 för Barn- och utbildningsnämnden.

8

Skrivelse 2006-02-27 från NN och NN, NN och
NN med önskemål om att sönerna ges möjlighet
att få sin gymnasieutbildning vid hockeygymnasium i Malmö
alternativt Ängelholm.
Dnr 2006.93 612

9

NN och NNs skrivelse 2006-03-12 med önskemål om
att dottern ges möjlighet att få sin gymnasieutbildning vid
regionalt fotbollsgymnasium i Malmö.
Dnr 2006.132 612

10 Hässleholms Montessoricentrums ansökan 2006-03-15 om
tillstånd för ytterligare 30 platser
Dnr 2006.133 718
Justerare
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11 HP Buss AB:s skrivelse 2006-03-22 med synpunkter på beslut
avseende upphandling av skolskjutskörning med stationeringsort Hästveda.
Dnr 2005.163 052
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§ 45

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.

Ärendet
1 Skolverkets beslut 2006-02-27 att godkänna Wittsjö
Montessoriskola som en fristående grundskola i Hässleholms
kommun. Godkännandet avser årskurserna 1-6 och gäller
från och med den 1 juli 2006 under förutsättning att skolan
startar senast vid början av läsåret 2007-2008.
Dnr 2005.165 611
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§ 46

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2006-03-23 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
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
Sven-Gunnar Linné, rektor
Bo Selander, rektor
Inger Persson, rektor
Barbro Segerström, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2006-03-09
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§ 47

Regler för rätt till gymnasiestudier i annan kommun
Dnr 2006.156 605

Beslut
Eftersom information lämnats till eleverna av bl.a. studie- och
yrkesvalslärarna om vilka regler som gäller inför intagningen
till gymnasieskolan läsåret 2006-2007 och att den preliminära
intagningen redan är påbörjad kan ingen ändring av nuvarande
regler ske.
Regler för rätt till gymnasiestudier i annan kommun skall ses
över inför intagningarna till gymnasieskolan läsåret 2007-2008.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 1997-12-17, § 181 att
- Interkommunal ersättning skall utgå endast till riksrekryterande
idrottsgymnasier.
- Interkommunal ersättning skall utgå endast till riksrekryterande
lokala inriktningar (grenar).
- Interkommunal ersättning till fristående skolor skall utgå enligt
gällande författningar.
Vid sammanträde 2003-12-10, § 157 beslöts att de 1997-12-17
fastställda reglerna skulle bibehållas.
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar har därefter
tecknats mellan Hässleholms, Hörbys, Kristianstads, Osbys,
Perstorps och Östra Göinge kommuner samt gymnasieförbundet
Bromölla-Sölvesborg.
Skrivelse har inkommit där två ungdomar anhåller om att
interkommunal ersättning skall utgå för studier vid regionalt
ishockeygymnasium i Malmö.
Skrivelse har inkommit där en ungdom anhåller om att
interkommunal ersättning skall utgå för studier vid regionalt
fotbollsgymnasium i Malmö.
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