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BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
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Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—06-30
Anhållan om ramförändring i 2005-års driftbudget
Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret 2005-2006
Yttrande över Wittsjö Montessoriförenings, ideell förening,
ansökan om godkännande av och bidrag till en fristående
grundskola i Hässleholms kommun
Ansökan från Föreningen Furuboda, Åhus om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun – Yttrande
Ansökan från Portalen Kompetens AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
- Yttrande
Överklagat mål angående utdömande av vite – Yttrande
Delegation att hos Länsrätten ansöka om utdömande av vite
Beslut enligt delegation
Rapporter
Information

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-08-25

Sid

1 (18)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 10:55
Sammanträdet ajournerat klockan 09:00 – 09:10

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

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) §§ 80-85, ersättare delvis §90
kl 08:30-10:00, 10:35-10:55
Kristina Berglund (m), §§ 86-90
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Kenneth Aronsson (m)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)
Kristina Berglund (m), §§ 80-85

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 80-85
Claes Ruderstam (SACO), §§ 80-85

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

Eva Persson
Barn- och utbildningskontoret måndagen den 29 augusti 2005,
kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 80-90

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Eva Persson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2005-08-25

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-08-25

Datum då anlaget
sätts upp

2005-08-30

Datum då anslaget
tas ned

2005-09-21

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-08-25

§ 80

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—06-30
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-08-17 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-08-17 med riktpunkt den 30 juni 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 ett underskott
på 1 429 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-08-17.

Justerare
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§ 81

Anhållan om ramförändring i 2005-års driftbudget
Dnr 2005.258 041

Beslut
Framställan inges till Kommunfullmäktige om att lokalkostnader
uppgående till 278 tkr omdisponeras från Barn- och utbildningsnämndens
till Kommunstyrelsens (Arbetsmarknad och kompetensutveckling)
driftbudget 2005 och 417 tkr för 2006.
Ärendet
Samverkansavtal har tecknats mellan Barn- och
utbildningsförvaltningen och förvaltningen för Arbetsmarknad och
kompetensutveckling om gemensamt nyttjande av maskiner,
utrustning och lokaler för undervisning inom träteknik.
Avtalet gäller från 2005-05-01 och tillsvidare. Parternas nyttjande i
avtalet omförhandlas årligen och utgör för närvarande 50% vardera.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, 78 där man föreslog att framställan inges
till Kommunfullmäktige om att lokalkostnader uppgående till 278 tkr
omdisponeras från Barn- och utbildningsnämndens till
Kommunstyrelsens (Arbetsmarknad och kompetensutveckling)
driftbudget 2005 och 417 tkr för 2006.
Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 82

Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2005-2006

Dnr 2005.226 617

Beslut
Intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2005-2006
godkänns.
Ärendet
Följande intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2005-2006 har gjorts:

Basår
Yrkesträning
Autismgrupp
Verksamhetsträning
Totalt

Läsåret
2005-2006

Läsåret
2004-2005

Totalt

Från
antal elever Hlm

Totalt

Från

antal elever

Hlm

35 elever
6"
5"
3"
49

20
4
2
4
30

11
4
2

3
2
1
1

17 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande
32 från andra kommuner.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, § 81 där man föreslog att
intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2005-2006
godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 83

Yttrande över Wittsjö Montessoriförenings, ideell
förening, ansökan om godkännande av och bidrag
till en fristående grundskola i Hässleholms kommun.
Dnr 43-2005:1089
Dnr 2005.165 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag 2005-08-16 som
yttrande till Kommunstyrelsen efter revidering enligt följande:
Eftersom ansökan trots komplettering saknar viktig information
bland annat gällande den pedagogiska helhetssynen och att den
ekonomiska kalkylen visar många frågetecken kan Barn- och
utbildningsnämnden inte ta ställning till ansökan.
Reservation
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets, Folkpartiet
liberalernas och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
”Vi reserverar oss till förmån för vårt eget bifallsyrkande.
Enligt vår mening är det av mycket stor vikt att kunna erbjuda våra
kommuninvånare utbildningsalternativ, såväl kommunala som
fristående, och att dessa alternativ inte bara erbjuds centralorten.”
Protokollsanteckningar:
Per-Åke Purk (v) och centerns ledamöter medges göra protokollsanteckningar enligt särskilda skrivelser som redovisas vid
sammanträdet.
Ärendet
Skolverket har 2005-04-28 för yttrande översänt en ansökan från
Wittsjö Montessoriförening, ideell förening om godkännande av
och bidrag till en fristående grundskola i Hässleholms kommun
fr.o.m. läsåret 2006-2007.
Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september
2005.
Ärendet har remitterats från Kommunstyrelsen till Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Den 12 augusti 2005 inkom från Skolverket kompletterande
handlingar i ärendet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss.
Förvaltningens förslag 2005-07-04 till yttrande som reviderats
vid arbetsutskottets sammanträde 2005-08-11 och av
förvaltningen efter inkommen komplettering 2005-08-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, § 82.
Beslutsgång
Ajournering
Sammanträdet ajournerat klockan 09:00-09:10
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerns ledamöter yrkar att
förslag 2005-08-16 skall utgöra Barn- och utbildningsnämndens
yttrande till Kommunstyrelsen efter nedanstående revidering:
Följande text utgår
Hässleholms kommun yrkar att Wittsjö Montessoriförenings ansökan
avslås med hänvisning till redovisad elevutveckling i området,
betydande kommunala merkostnader samt att viktig information
saknas i ansökan främst gällande organisation, pedagogisk helhet
mellan förskola och grundskola, tjänstedimensionering och lokaler.
och ersätts med följande
Eftersom ansökan trots komplettering saknar viktig information
bland annat gällande den pedagogiska helhetssynen och att den
ekonomiska kalkylen visar många frågetecken kan Barn- och
utbildningsnämnden inte ta ställning till ansökan.
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets, Folkpartiet
liberalerna och Folkets Väls ledamöter yrkar att yttrande skall avges
om att ansökan skall tillstyrkas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Arbetarpartiet
socialdemokraternas och centerns ledamöters yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetarpartiet socialdemokraternas och centerns
ledamöters yrkande.
Nej-röst för Moderats samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets,
Folkpartiets och Folkets Väls ledamöters yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Justerare

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

Ja
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x

7

Utdragsbestyrkande

Sid

x
x
x
x
x
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§ 84

Ansökan från Föreningen Furuboda, Åhus om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun
Dnr 44-2005:986 – Yttrande
Dnr 2005.167 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens
förslag 2005-08-01, i vilket man föreslår avslag på ansökan,
som sitt eget yttrande till Kommunstyrelsen med följande
förtydligande:
Ansökan strider mot Skollagen 5 kap 4c § bilaga 2 samt
Svensk författningssamling 2004:871.
Reservation:
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets, Folkpartiet
liberalernas och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för Urban Widmarks (m) och Kjerstin Ulfvik Jonassons
(fv) yrkande om att yttrande skall avges om att ansökan skall
tillstyrkas.
Ärendet
Skolverket har 2005-04-29 för yttrande översänt ansökan från
Föreningen Furuboda, Åhus om statlig tillsyn och rätt till bidrag
för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
fr.o.m. läsåret 2006-2007.
Ansökan avser:
Specialutformat Naturvetenskapligt program (25 platser åk 1)
Specialutformat Samhällsvetenskapsprogram (25 platser åk 1)
med start fr.o.m. läsåret 2006-2007, fullt utbyggt år 2011 avser
man ha en omfattning av 300 elever.
Ärendet har 2005-05-10 remitterats från Kommunstyrelsen till
Barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den
15 september 2005.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2005-05-10.
Förvaltningens förslag 2005-08-01 till yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, § 84 där man föreslog att
förvaltningens yttrande 2005-08-01, i vilket man föreslår avslag på
ansökan, skall utgöra Barn- och utbildningsnämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar att förvaltningens förslag
2005-08-01, i vilket man föreslår avslag på ansökan, skall
utgöra Barn- och utbildningsnämndens yttrande till
Kommunstyrelsen med följande förtydligande:
Ansökan strider mot Skollagen 5 kap 4c § bilaga 2 samt
Svensk författningssamling 2004:871.
Urban Widmark (m) med instämmande av Kjerstin Ulfvik
Jonasson (fv) yrkar att yttrande skall avges om att ansökan
skall tillstyrkas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-08-25

11

§ 85

Ansökan från Portalen Kompetens AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun
Dnr 44-2005:1123 – Yttrande
Dnr 2005.164 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2005-08-01, i vilket man
föreslår avslag på ansökan, utgör Barn- och utbildningsnämndens
yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets, Folkpartiet
liberalernas och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för Urban Widmarks (m) och Kristina Linds (kd)
yrkande om att yttrande skall avges om att ansökan skall
tillstyrkas.
Ärendet
Skolverket har 2005-04-29 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 2006-2007.
Ansökan avser:
Specialutformat program, Digital produktion (25 platser åk 1)
Specialutformat program, IT-kommunikation och datasäkerhet
(25 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret 2006-2007, fullt
utbyggt år 2008 avser man ha en omfattning av totalt 150
elever.
Ärendet har 2005-05-09 remitterats från Kommunstyrelsen till
Barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den
15 september 2005.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2005-05-09.
Förvaltningens förslag 2005-08-01 till yttrande.

Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, § 84 där man föreslog att
förvaltningens yttrande 2005-08-01, i vilket man föreslår avslag på
ansökan, utgör Barn- och utbildningsnämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) med instämmande av Kristina Lind (kd)
yrkar att yttrande skall avges om att ansökan skall tillstyrkas.
Lena Axelsson (s) yrkar att det av förvaltningen 2005-08-01
föreslagna yttrandet, i vilket man föreslår avslag på ansökan,
skall antas som yttrande till Kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
Lena Axelssons yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Överklagat mål angående utdömande av vite –
Yttrande (Mål nr 4962-05 och 4964-05 Avd 1)
Dnr 2003.71 611, 2004.169 611, 2004.59 605

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget yttrande till Länsrätten.
Ärendet
Länsrätten har 2005-06-27 gett Barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende
NNs och NNs överklagnade.
Yttrandet skall har inkommit till Länsrätten senast den
27 juli 2005.
I underrättelse 2005-07-01 har Länsrätten medgivit Barn- och
utbildningsnämnden anstånd till och med den 2 september
2005 med att inkomma med yttrande.
Beslutsunderlag
Länsrättens underrättelser 2005-06-27 och 2005-07-01.
Förvaltningens förslag till yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, § 85 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Delegation att hos Länsrätten ansöka om utdömande
av vite
Dnr 2005.257 002

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att
efter varje månad, som vårdnadshavarna NN och
NN var för sig inte tillser att barnen NN och
NN fullgör sin skolplikt, ansöka hos Länsrätten om
utdömande av de av Barn- och utbildningsnämnden tidigare
beslutade vitena.
Ärendet
NNs och NNs ansökningar om
fullgörande av skolplikten på annat sätt, för deras barn NN
och NN, enligt Skollagen 10 kap 3-4 §§ har av
Barn- och utbildningsnämnden avslagits för
NN läsåret 2002-2003
NN och NN läsåret 2003-2004
NN och NN läsåret 2004-2005
NN har inte infunnit sig i skolan sedan 2001-04-03 och
NN inte sedan skolpliktens början vid skolstarten
augusti 2003.
Eftersom föräldrarna inte har sett till att barnen fullgjort sin
skolplikt har Barn- och utbildningsnämnden beslutat, i tur och
ordning, om vitesförelägganden för läsåren 2002-2003, 2003-2004
och 2004-2005. Barn- och utbildningsnämnden har ingett begäran
om utdömande av viten hos Länsrätten för samtliga av läsåren.
Dom har fallit för del av det första läsåret 2002-2003 (mål nr
1498-03).
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-08-11, § 86 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att
efter varje månad, som vårdnadshavarna NN och
NN var för sig inte tillser att barnen NN och
NN fullgör sin skolplikt, ansöka hos Länsrätten om
utdömande av de av Barn- och utbildningsnämnden tidigare
beslutade vitena.

Justerare
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 88

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-08-25 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Karin Johnsson, rektor
Bo Selander, rektor
Uno Nilsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2005-08-11

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
1-3
10-12
13
17-20
55-94
62-110
117-167
53-109
78-123
79-97
13-30
108-155
27-33
10-33
40-63
14-25
38-44
78-88
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§ 89

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet
1 Länsrättens dom 2005-06-14 i laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Länsrätten har i domen avslagit Hässleholms
Montessoricentrums och Urban Widmarks överklagande av
punkten lokalkostnader i Barn- och utbildningsnämndens
beslut 2004-06-17 avseende villkor kopplade till tillstånd för
att bedriva enskild förskoleverksamhet i Hässleholms kommun.
Dnr 2004.248 048

Justerare

2

Kammarrättens protokoll 2005-06-22. NN och NNs
överklagande av Länsrättens beslut 2005-06-13
där man avvisade överklagande av bestridande av kommunens
krav på extra barnomsorgsavgift efter utförd kontroll.
Kammarrättens beslut: Kammarrätten, som senare kommer att
ta ställning till frågan om prövningstillstånd, avslår yrkandet om
inhibition.
Dnr 2004.371 710

3

Länsrättens dom 2005-05-30. Länsrätten avslår NNs
och NNs överklagande av Barn- och utbildningsnämndens beslut 2004-03-25 och 2004-05-27 att ej medgiva att deras barn fullgör skolplikten i hemmet läsåret 2004-2005.
Dnr 2004.59 605 och 2004.169 611

4

Länsrättens dom 2005-05-30. Utdömande av vite enligt skollagen.
Domslut:
Länsrätten förpliktigar NN att till staten utge vite om
2.000 kronor.
Länsrätten förpliktigar NN att till staten utge vite om
1.500 kronor.
Dnr 2002.156 611

5

Länsrättens dom 2005-05-30. NNs och NNs
överklagande av Barn- och utbildningsnämndens beslut
2003-10-22 och 2004-10-07 avseende vitesföreläggande enligt
3 kap. 16§ Skollagen. Domslut: Länsrätten avslår överklagandena.
Dnr 2003.71 611, 2004.59 605 och 2004.169 611

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-08-25
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§ 90

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet
1 Uppföljning av generella beslut och särskilda anvisningar
i samband med budget. Kommunledningskontorets
skrivelse 2005-07-06.
Dnr 2005.240 042

Justerare

2

Förlikningsavtal mellan Hässleholms kommun och
Hässleholms Montessoricentrum.
Dnr 2004.248 048

3

Skrivelse daterad 2005-06-23 skickad med mottagningsbevis
samma dag till NN och NN har ej hämtats
ut varför den erhållits i retur från posten 2005-08-08. Skrivelsen
innehöll bland annat bekräftelse på ansökan om hemundervisning. Samma skrivelse har också skickades med E-post och
har mottagits enligt svar som inkom 2005-06-02.
Dnr 2005.205 611

4

Kommunens överklagande av Skatteverkets beslut att godkänna
ändrad folkbokföring för elev inför intagning till gymnasieskolan.
Dnr 2005.249 612

5

Skrivelse ställd till ordföranden från NN.
Dnr 2005.256 611

6

Förvaltningschefen informerar, efter fråga från Kjerstin Ulfvik
Jonasson, om modulerna som placerats vid T4-skolan.

Utdragsbestyrkande

