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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2006-08-24

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

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Lena Axelsson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Kenneth Aronsson (m)
Lynn Thulin (m)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 94-96
Claes Ruderstam (SACO), §§ 94-96

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Susanne Rönnefeldt Berg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2006-08-31, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 94-107

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Susanne Rönnefeldt Berg

Sid

1 (23)

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2006-08-24

Datum då anlaget
sätts upp

2006-09-01

Datum då anslaget
tas ned

2006-09-25

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Budgetuppföljning avseende tiden 2006-01-01—06-30 med
redovisning av de övergripande målen för BUN
Dnr 2006.153 042

Beslut
Förvaltningens 2006-08-17 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2006-08-17 med riktpunkt den 30 juni 2006
tagit fram en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut. Sammantaget visar helårsprognosen för 2006 ett överskott på
972 tkr.
I bilaga till rapporten redovisas uppföljningen för första halvåret av
Kommunfullmäktige fastställda mål för Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2006-08-17.
Förslag till beslut
Förvaltningens 2006-08-17 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Personalkostnadsminskning åren 2004-2006
Dnr 2006.284 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen 2006-08-16
och överlämnar den som svar till personalchefen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i Barn- och utbildningsnämndens budgetramar
för åren 2004-2006 beslutat om följande minskningar i
personalkostnader:
År
2004
2005
2006
Totalt för åren

Kostnad
2 890 tkr
2 951 tkr
3 014 tkr
8 855 tkr

Personalchefen har begärt in redovisning över vad som gjorts för att
att klara budgetdirektiven.
En sammanställning har gjorts 2006-08-16 över kostnadsminskningen.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen 2006-08-16
och överlämnar den som svar till personalchefen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Inrättande av lokal kurs i Trafikutbildning/LK inom
ämnet Transportteknik – Gymnasieskolan
Dnr 2006.302 617

Beslut
Lokal kurs i Trafikutbildning/LK inom ämnet Transportteknik inrättas
från och med läsåret 2006-2007 på gymnasiesärskolan.
Ärendet
Rektor vid Norrängsskolan anhåller om att följande lokala kurs, enligt
redovisat kursdokument, får inrättas vid gymnasiesärskolan från och
med läsåret 2006-2007.
Ämne:
Transportteknik
Lokal kurs: Trafikutbildning/LK
Kurskod:
TRTE1894
Kursens syfte
Eleven skall efter genomförd utbildning ha sådana kunskaper i ämnet
trafik att en framtida körkortsutbildning underlättas. Dessutom skall
eleven kunna använda sig av det studiehjälpmedel som finns vid
trafikskolorna.
Mål för kursen
Eleven skall efter genomförd utbildning:
-

Justerare

Vara medveten om de risker som finns i dagens trafikmiljö.
Ha kännedom om de delar av bilens funktion som påverkar
trafiksäkerheten.
Kunna innebörden av de vanligast förekommande vägmärkena.
Kunna bestämmelser för parkering.
Kunna samtliga väjningsregler.
Kunna bestämmelser för väjningsplikt mot oskyddade trafikanter.
Vara medvetna om riskerna avseende vilt.
Vara medvetna om riskerna vid mörkerkörning.
Känna till hur man som förare kan hålla ner bränsleförbrukningen
och därmed spara miljön.
Ha mycket god kunskap om riskerna med alkohol i samband med
bilkörning.
Ha kunskap om bestämmelser avseende hastighet för olika fordon,
besiktning och försäkringar.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2006-08-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 95 där man föreslog att lokal kurs i
Trafikutbildning/LK inom ämnet Transportteknik inrättas från och med
läsåret 2006-2007 på gymnasiesärskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Överklagade mål angående utdömande av vite –
Yttrande
Mål nr 1836-06, 4128-06 och 6017-06 avdelning 1
Dnr 2005.205 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Länsrätten har 2006-06-26 och 2006-07-28 gett Barn- och
utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar
avseende NNs och NNs överklaganden.
Yttrande skall vara Länsrätten tillhanda den 14 augusti 2006.
Handlingar i ärendet
Länsrättens underrättelser 2006-06-26 (2 st) och 2006-07-28.
Förvaltningens förslag till yttrande 2006-06-30.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10 där man som ett brådskande ärende fattade
beslut om att förvaltningens förslag till yttrande 2006-06-30 skulle
lämnas som yttrande till Länsrätten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 98

Organisationers och föreningars information vid
Hässleholms kommuns skolor – Policydokument
Dnr 2006.301 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer det av förvaltningen
2006-08-23 reviderade dokumentet som policydokument för
organisationers och föreningars information vid Hässleholms
kommuns skolor.
Ärendet
Förvaltningen har 2006-08-23 tagit fram förslag till policydokument
för organisationers och föreningars information vid Hässleholms
kommuns samtliga skolor. Tidigare förslag som behandlades vid
arbetsutskottet sammanträde 2006-08-10, § 90 avsåg endast
Hässleholms gymnasieskolor.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer det av förvaltningen
2006-08-23 reviderade dokumentet som policydokument för
organisationers och föreningars information vid Hässleholms
kommuns skolor.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 99

Upphandling av skolskjutsar, RAM 06/10 – Förfrågningsunderlag
Dnr 2006.300 052

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som förfrågningsunderlag
vid upphandlingen av skolskjutsar fastställa det 2006-08-21
reviderade förslaget med de ändringar man enades om på
sammanträdet och att avtalstiden skall vara följande:
För busslinjer enligt bilaga 2A till förfrågningsunderlaget
2007-08-01—2010-07-31 med möjlighet för kommunen till två års
förlängning.
För busslinjer enligt bilaga 2B till förfrågningsunderlaget
2007-08-01—2010-07-31 med möjlighet för kommunen till ett års
förlängning.
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-05-18, § 61 och 2006-06-15,
§ 90 att upphandling skulle göras på skolskjutskörning dels där
Länsrätten förordat i sina domar att upphandlingen skall göras om, dels
där avtalen för nuvarande entreprenörer löper ut den 30 juni 2007.
Ekonomikontorets upphandlingsenhet fick i uppdrag att genomföra
upphandlingarna med bistånd av förvaltningen och förbundsjurist
Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting.
Handlingar i ärendet
Upphandlingschef Sonny Månssons framtagna förfrågningsunderlag
2006-08-04 som reviderats 2006-08-21 och vid dagens sammanträde
efter förbundsjurist Mathias Sylwans rekommendationer.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 99 där man föreslog att det av
upphandlingschef Sonny Månsson framtagna förfrågningsunderlaget
2006-08-04 fastställs efter de av honom föreslagna
justeringarna. Av de båda alternativen till bilaga 2 skall alternativ två
användas till förfrågningsunderlaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkande
Urban Widmark (m) yrkar att förfrågningsunderlaget som
reviderats efter Mathias Sylwans rekommendationer skall
utgöra förfrågningsunderlag vid upphandlingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Ansökan om att elever vid Wittsjö Montessoriförenings
grundskola i Vittsjö får åka med befintliga skolskjutsar
Dnr 2006.259 623

Beslut
Elev/elever vid Wittsjö Montessoriskola äger i mån av plats rätt
att under läsåret 2006-2007 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.

Uppdrag ges åt förvaltningen att senast den 1 februari 2007 ta fram
förslag till riktlinjer.
Ärendet
Wittsjö Montessoriförening anhåller i skrivelse 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.
Handlingar i ärendet
Wittsjö Montessoriförenings ansökan 2006-06-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 89 där man föreslog att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkande
Centerpartiets och Socialdemokraternas ledamöter föreslår att
Elev/elever vid Wittsjö Montessoriskola äger i mån av plats rätt
att under läsåret 2006-2007 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.

Uppdrag ges åt förvaltningen att senast den 1 februari 2007 ta fram
förslag till riktlinjer.
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till centerpartiets och socialdemokraternas
ledamöters förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun - Yttrande
Dnr 44-2005:3101
Dnr 2006.236 612
Beslut
Förvaltningens yttrande 2006-08-01, i vilket man föreslår att ansökan
tillstyrks under förutsättning att justering sker av ”Poängplanerna” så
att utbildningen motsvarar nationella program samt att betyg kommer
att utfärdas i enlighet med gymnasieförordningen, utgör Barn- och
utbildningsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokollsanteckning
Per-Åke Purk (v) medges göra följande protokollsanteckning:
”Om det i dagsläget finns ett behov och om ovanstående utbildning kan
anses ha ett berättigande bör man istället överväga möjligheten att
fatta beslut som innebär att det kommunala skolväsendet tillgodoser
de behoven.
Rent principiellt säger vi nej till vinstdrivande privata skolor. Vi vill att
elevernas kunskaper och utveckling ska stå i centrum för personalens
arbete, inte aktieägarnas vinstkalkyler.
Därför ställer vi oss negativa till rubricerad etablering.”
Ärendet
Skolverket har 2006-05-15 för yttrande översänt ansökan från
Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2007-2008.
Ansökan avser:
Specialutformade program, Handelsutbildning (7 platser åk 1) och
Samhällsutbildning, (8 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret
2007-2008, fullt utbyggt år 2009-2010 med en omfattning av
totalt 45 elever. Skolans inriktning för verksamhet och pedagogik är
elever i behov av särskilt stöd.
Ärendet har 2006-05-19 remitterats från Kommunstyrelsen till Barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den
15 september 2006.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2006-05-19.
Förvaltningens förslag till yttrande 2006-08-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 101 där man föreslog att förvaltningens
yttrande 2006-08-01, i vilket man föreslår att ansökan tillstyrks under
förutsättning att justering sker av ”Poängplanerna” så att utbildningen
motsvarar nationella program samt att betyg kommer att utfärdas i
enlighet med gymnasieförordningen, utgör Barn- och
utbildningsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Urban Widmark (m),
Kristina Lind (kd), Lars Arvidsson (fp), Lena Axelsson (s) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Ansökan från Portalen Kompetens AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun - Yttrande
Dnr 44-2005:1123
Dnr 2006.238 612
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens yttrande
2006-08-01, i vilket man föreslår avslag på ansökan, som sitt eget
yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation:
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets och Folkets Väls
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Urban Widmarks
(m), Kristina Linds (kd) och Kjerstin Ulfvik Jonassons (fv) yrkande om
att yttrande skall avges om att ansökan skall tillstyrkas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolverket har 2006-05-12 för yttrande översänt ansökan från
Portalen Kompetens AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2007-2008.
Ansökan avser:
Specialutformat program, Digital produktion (25 platser åk 1) samt
specialutformat program, IT-kommunikation och datasäkerhet
(25 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret 2007-2008, fullt utbyggt
år 2009-2010 avser man ha en omfattning av totalt 150 elever.
Ärendet har 2006-05-23 remitterats från Kommunstyrelsen till Barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den
15 september 2006.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2006-05-23.
Förvaltningens förslag till yttrande 2006-08-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 92 där man föreslog att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) med instämmande av Kjertin Ulfvik Jonasson (fv)
och Kristina Lind (kd) yrkar att yttrande skall avges om att ansökan
skall tillstyrkas.
Lena Axelsson (s) med instämmande av Ingvar Nilsson (s) yrkar att
förvaltningens förslag 2006-08-01, i vilket man föreslår avslag på
ansökan skall utgöra Barn- och utbildningsnämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Lena Axelssons
yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun - Yttrande
Dnr 44-2006:1012
Dnr 2006.227 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag
2006-08-01, i vilket man föreslår avslag på ansökan, som sitt eget
yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation:
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets och Folkets Väls
ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Linds (kd),
Urban Widmarks (m) och Kjerstin Ulfvik Jonassons (fv) yrkande om
att yttrande skall avges om att ansökan skall tillstyrkas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolverket har 2006-05-08 för yttrande översänt ansökan från
Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2007-2008.
Ansökan avser:
Specialutformat program, LBS Special Media (32 platser åk 1) med
start fr.o.m. läsåret 2007-2008, fullt utbyggt år 2009-2010 med en
omfattning av totalt 96 elever.
Ärendet har 2006-05-15 remitterats från Kommunstyrelsen till Barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den
15 september 2006.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2006-05-15.
Förvaltningens förslag till yttrande 2006-08-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-08-24
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 93 där man föreslog att ärendet
skulle behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar att yttrande skall avges om att
ansökan skall tillstyrkas.
Lena Axelsson (s) yrkar att förvaltningens förslag 2006-08-01, i vilket
man föreslår avslag på ansökan, skall utgöra Barn- och
utbildningsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Lena Axelssons
yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-08-24
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§ 104

Ansökan från UVS Gymnasium AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun - Yttrande
Dnr 44-2006:96
Dnr 2006.237 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag
2006-08-01, i vilket man föreslår avslag på ansökan, som sitt eget
yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation:
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets, Folkpartiet
liberalernas och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för Kristina Linds (kd), Urban Widmarks (m) och Lars
Arvidssons (fp) yrkande om att yttrande skall avges om att ansökan
skall tillstyrkas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolverket har 2006-05-15 för yttrande översänt ansökan från
UVS Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2007-2008.
Ansökan avser:
Specialutformat program, inriktning Industri (32 platser åk 1) med
start fr.o.m. läsåret 2007-2008, fullt utbyggt år 2009-2010 med en
omfattning av totalt 96 elever.
Ärendet har 2006-05-19 remitterats från Kommunstyrelsen till Barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den
15 september 2006.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2006-05-19.
Förvaltningens förslag till yttrande 2006-08-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-08-24
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-08-10, § 94 där man föreslog att ärendet
skulle behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar att yttrande skall avges om att ansökan
skall tillstyrkas.
Lena Axelsson (s) med instämmande av Barbro Bengtsson (c) och
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar att förvaltningens förslag 2006-08-01,
i vilket man föreslår avslag på ansökan, skall utgöra Barn- och
utbildningsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Lena Axelssons
med fleras yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-08-24
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§ 105

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

Justerare

1

NNs skrivelse med ansökan om barnomsorg på
ob-tider såsom kvällar, nätter, helger och övriga röda dagar,
samt listor med namnunderskrifter som stödjer kravet i
skrivelsen.
Dnr 2006.296 710

2

Muntlig information om konsekvenserna av etableringen av den
fristående grundskolan i Vittsjö.

3

Utvecklingsplan 2007 -2010 för Hässleholms Musik- &
Kulturskola.
Dnr 2006.309 613

4

Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn AB:s skrivelse 2006-08-21
med skadeståndsanspråk för Röke Buss AB:s räkning.
Dnr 2006.316 052

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-08-24
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§ 106

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet
1

Upphandling av skolskjutsar, RAM 06/08 – Avrapportering.
Dnr 2005.163 052

2

Kommunfullmäktige 2006-06-19, § 105. Svar på motion om
mindre klasser i grundskolan. Beslut
Motionen bifalles, på så sätt att barn- och utbildningsnämnden
ges i uppdrag att under 2006 genomföra en pilotstudie i ett av
rektorsområdena för att belysa konsekvenserna vad gäller
ekonomi, personal och lokaler.
Dnr 2003.105 611

3

Justerare

Länsrättens i Skåne län underrättelse 2006-07-13 avseende
Hässleholms Montessoricentrums överklagande av Barn- och
utbildningsnämndens beslut 2006-06-15, § 88.
Dnr 2006.139 718

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2006-08-24
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§ 107

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2006-08-24 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande 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
Bo Selander, rektor
Barbro Segerström, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2006-06-15
Arbetsutskottets protokoll 2006-06-27
Arbetsutskottets protokoll 2006-08-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
1-3
22-29
30-31
86-135
92-127
98-133
78-124
128-154
81-90
86-104
34-69
21-29
45
31-46
9-32
8-17
41-48
83-84
85
86-97

