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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-10-20

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:15

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) -12:10
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Övriga närvarande
Ersättare

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

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 105-112
Claes Ruderstam (SACO), §§ 105-112

Tjänstemän

Övriga närvarande:

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef, §§ 105-120
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, §§ 105-120
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller, §§ 105-120
Uno Nilsson, rektor Jacobsskolan, § 104
Per-Olof Henriksson, trafikansvarig, § 113
Ingela Svensson, nämndsekreterare
Elev och dennes vårdnadshavare delvis § 104

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Susanne Rönnefeldt Berg
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2005-10-27, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 104-120

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sid

1 (27)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2005-10-20

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-10-20

Datum då anlaget
sätts upp

2005-10-28

Datum då anslaget
tas ned

2005-11-21

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2005-10-20

§ 104

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2005.348 606

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Eleven förvisas från Jacobsskolan från 2005-10-13 och resterande
tid av läsåret 2005-2006.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
godkänns.
Eleven erbjuds plats på Individuella programmet vid Ungdomscentrum under tiden för förvisningen från Jacobsskolan.
Plats reserveras åt eleven på Fordonsprogrammet, årskurs 1, vid
Jacobsskolan läsåret 2006-2007.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Rektor vid Jacobsskolan, Uno Nilsson, redogör dels i skrivelse
2005-10-19 dels muntligen för åtgärder som vidtagits mot en elev
med bl a interimistisk avstängning under tiden 2005-10-13--20
(Gymnasieförordningen 6 kap 23-24 §§).
Eleven och dennes vårdnadshavare yttrar sig muntligen inför
Barn- och utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet
med Gymnasieförordningen 6 kap 25 §.
Rektors förslag
Eleven förvisas från Jacobsskolan från 2005-10-13 och resterande
tid av läsåret 2005-2006.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
godkänns.
Eleven erbjuds plats på Individuella programmet vid Ungdomscentrum under tiden för förvisningen från Jacobsskolan.
Plats reserveras åt eleven på Fordonsprogrammet, årskurs 1, vid
Jacobsskolan läsåret 2006-2007.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2005-10-20

§ 105

Ändring i föredragningslistan
Beslut
Tillägg görs av följande ärende i föredragningslistan som punkt
4B:
-

Justerare

Omdisponering av intäkter för finansiering av ny teknisk
utrustning på Silviaskolan.

Utdragsbestyrkande

Sid

4
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§ 106

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—09-30
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-10-13 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-10-13 med riktpunkt den 30 september 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 ett överskott på
1 119 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-10-13.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens 2005-10-13 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och
städkostnader
Dnr 2005.333 041

Beslut
Framställan inges till Kommunstyrelsen om att 591,1 tkr tillförs
Barn- och utbildningsnämndens budget 2005 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
i samband med att Kommunfullmäktige tar beslut om kompletteringsbudgeten.
Barn- och utbildningsnämnden har för 2005 påförts ökade hyresoch städkostnader motsvarande 591,1 tkr. Denna nettosumma
fördelar sig på följande kostnadsslag:
- Ökade hyreskostnader
- Ökade kostnader för övrig drift

327,4 tkr
263,7 tkr

Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning daterad 2005-10-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 99 där man föreslog att framställan
inges till Kommunstyrelsen om att 591,1 tkr tillförs Barn- och
utbildningsnämndens budget 2005 som kompensation för ökade
hyres- och städkostnader.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Omdisponering av intäkter för finansiering av ny
teknisk utrustning på Silviaskolan
Dnr 2005.356 041

Beslut
Anhållan inges till Kommunfullmäktige om att investering på
Silviaskolan beviljas till ett belopp om 207 tkr.
Investeringen finansieras genom att motsvarande belopp av
intäkterna från de statliga SIS-medel som fördelas av
Specialpedagogiska institutet tas upp som investeringsinkomst.
Investeringen bokförs under eget investeringsprojekt.
Ärendet
Varje år ansöker och erhåller Silviaskolan hos Specialpedagogiska
institutet om ett statligt bidrag för Särskilda insatser på skolområdet
(SIS), s. k. SIS-medel. För 2005 har Specialpedagogiska institutet
fastställt en större medelsram än tidigare budgetår och tillskjuter
ytterligare medel till de redan beviljade. Hässleholms kommun har
erhållit ett tillskott på 207 tkr utöver det ursprungliga bidraget på
1 142,7 tkr. Medlen avser den regionala undervisningsverksamheten
för elever med hörselskada vid Silviaskolan.
Det finns behov av investeringar i den tekniska utrustningen i
klassrummen på Silviaskolan, men dessa behov har inte kunnat
tillgodoses inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget för 2005. Tillskottet av SIS-medel möjliggör nu
en finansiering av investeringarna, men det förutsätter att pengarna
kan tas upp som en investeringsinkomst.
Barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport per den
30 september visar att denna verksamhet vid Silviaskolan beräknas
hålla sin ursprungliga budget.
Förvaltningens förslag till beslut
Anhållan inges till Kommunfullmäktige om att investering på
Silviaskolan beviljas till ett belopp om 207 tkr.
Investeringen finansieras genom att motsvarande belopp av
intäkterna från de statliga SIS-medel som fördelas av
Specialpedagogiska institutet tas upp som investeringsinkomst.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Investeringen bokförs under eget investeringsprojekt.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan
Dnr 2005.334 047

Beslut
Statsbidraget för 2006 fördelas till rektorsområden/enskilda
förskolor med ett krontalsbelopp per barn med utgångspunkt i
det genomsnittliga barnantalet 2005 räknat på maj och november
månad.
De enskilda förskolorna skall skriftligen informeras och skriftligen
bekräfta att de önskar mottaga statsbidraget.
Statsbidraget under 2006 skall inriktas mot specialpedagogiska
insatser alternativt en generell ökning av pedagogiska insatser.
Ärendet
Ett riktat statsbidrag till förskolan infördes 1 januari 2005.
Bidraget skall möjliggöra fler anställningar i förskolan med
målet att förbättra kvaliteten och ge förutsättningar för att
minska barngruppernas storlek.
Under 2005 erhöll Hässleholms kommun 4,5 miljoner kronor i
bidrag. För 2006 handlar det om ytterligare ca 4,5 miljoner
kronor. Bidraget som är treårigt (t.o.m. 2007) rekvireras
årligen. Efter 2007 kommer bidraget att inordnas i det generella
statsbidragssystemet. Kommuner som erhållit bidraget skall
årligen redovisa de åtgärder som vidtagits under det gångna
bidragsåret.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-11-18, § 149 att
fördelningen av 2005 års statsbidrag skulle göras enligt följande:
Statsbidraget fördelas till rektorsområden/enskilda förskolor med
ett krontalsbelopp per barn med utgångspunkt i det genomsnittliga
barnantalet under 2004 räknat på maj och november månad.
De enskilda förskolorna skall skriftligen informeras om villkoren
och skriftligen bekräfta att de önskar mottaga statsbidraget.
Statsbidraget skall under 2005 i första hand inriktas mot ökad
personaltäthet.
Barn- och utbildningsnämnden skulle efter utvärdering pröva
användningen av statsbidraget för år 2006.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Efter centrala kontorets dialog med rektorerna föreslås viss
förändrad inriktning av statsbidragets användning 2006,
nämligen att statsbidraget under 2006 skall inriktas mot
specialpedagogiska insatser alternativt en generell ökning av
pedagogiska insatser.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 100 där man föreslog att
statsbidraget för 2006 fördelas till rektorsområden/enskilda
förskolor med ett krontalsbelopp per barn med utgångspunkt i
det genomsnittliga barnantalet 2005 räknat på maj och november
månad.
De enskilda förskolorna skall skriftligen informeras och skriftligen
bekräfta att de önskar mottaga statsbidraget.
Statsbidraget under 2006 skall inriktas mot specialpedagogiska
insatser alternativt en generell ökning av pedagogiska insatser.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Ansökan om tillfällig utökning av platser – Häglinge
förskola Solrosen
Dnr 2005.263 718

Beslut
Ansökan från Häglinge ekonomiska förening om tillfällig utökning av
platser bifalles.
Ärendet
Ordföranden i Häglinge ekonomiska förening anhåller i skrivelse
2005-08-15 om tillfällig utökning av verksamheten under hösten
2005 och våren 2006 vid Häglinge förskola Solrosen med 3 platser.
Barnen man önskar plats till bor i Häglinge. Förskolan framför att
man klarar att ta emot ytterligare 3 barn med befintlig personal.
Handlingar i ärendet
Häglinge ekonomiska förenings ansökan 2005-08-15.
Beslutsunderlag
Statistikuppgifter (2005-09-20) avseende boende och placerade
barn i Häglinge och Sösdala.
Barn som står i kö till Häglinge förskola kan beredas plats i
kommunal förskola i Sösdala. Därmed är alla platser fullt utnyttjade
förutom någon enstaka plats hos dagbarnvårdare. Förutom de barn
som idag står i kö till barnomsorg, så finns det 11 barn födda 2004 och
12 barn födda 2005 boende i Häglinge och Sösdala som inte har någon
barnomsorg. Prognosen visar på att inte mer än 5-10 av dessa kommer
att behöva plats under våren 2006.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 105 där man föreslog att ansökan
från Häglinge ekonomiska förening om tillfällig utökning av platser
bifalles.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 111

Ansökan om utökning av verksamheten vid
Prästkragens förskola – Kyrkonämnden i N.ÅkarpVankiva pastorat
Dnr 2005.307 718

Beslut
Ansökan från Kyrkonämnden i N Åkarp-Vankiva pastorat om en
utökning av verksamheten vid Prästkragens förskola, Vankiva med
10 barn (från 20 till 30 barn) bifalles. Platserna inrättas under 2006
efter samråd med Barn- och utbildningsförvaltningen.
Driftkostnaderna för våren 2006 beaktas i 2006 års internbudget.
Barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen om
det, efter förnyad översyn 2006, visar sig att det totala behovet av
barnomsorg ökat i förhållande till budgetramen.
Ärendet
Kyrkonämnden i N.Åkarp-Vankiva pastorat ansöker i skrivelse
2005-09-15 om en utökning av verksamheten vid Prästkragens
förskola, Vankiva med 10 barn (från 20 till 30 barn). Som motiv
anges att förskolans lokaler och tomt rymmer fler barn, samt att
övriga resurser finns för att ta emot fler barn.
Kyrkonämnden ansökte 2004-05-21 om att från 2005-01-01 få
starta verksamhet för 30 barn. Barn- och utbildningsnämnden
beslöt 2004-06-24 att bevilja verksamhet för 20 barn. Reduceringen
av antalet platser gjordes utifrån av förvaltningen gjord utredning.
Beslutsunderlag
Sammanställning daterad 2005-09-20 över beläggningen i området
Mala-Vankiva.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 106 där man föreslog att ansökan
från Kyrkonämnden i N Åkarp-Vankiva pastorat om en utökning av
verksamheten vid Prästkragens förskola, Vankiva med 10 barn
(från 20 till 30 barn) bifalles. Platserna inrättas under 2006 efter
samråd med Barn- och utbildningsförvaltningen.
Driftkostnaderna för våren 2006 beaktas i 2006 års internbudget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen om
det, efter förnyad översyn 2006, visar sig att det totala behovet av
barnomsorg ökat i förhållande till budgetramen.

Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Lars-Göran Wiberg (c), Lars Arvidsson (fp), Urban Widmark (m)
och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Barnomsorgssituationen i Bjärnum
Dnr 2005.358 710

Beslut
Tekniska kontoret får i uppdrag att lösa den akuta lokalsituationen under den närmaste treårsperioden genom en hyrd
modulbyggnad innefattande två avdelningar (Lilla Snigel och
nytillkommet behov av 15-20 barn).
Kompensation begärs hos kommunstyrelsen för ökade hyreskostnader.
Driftkostnaderna för våren 2006 beaktas i 2006 års internbudget.
Barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen
om det, efter förnyad översyn 2006, visar sig att det totala behovet
av barnomsorg ökat i förhållande till budgetramen.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av
barnomsorg i Bjärnum och ge förslag till en permanent organisation.
Ärendet
Genom införandet av den allmänna förskolan för 4- och 5-åringar
samt rätten till förskola för arbetslösas och föräldraledigas barn,
har behovet av barnomsorgsplatser ökat. Idag ligger nyttjandegraden
i kommunen runt 90% av alla födda barn. Inom vissa områden som
t ex Bjärnum är behovet ännu större. I Bjärnum finns förskolan
Hattstugan samt en akutförskola som öppnade under våren 2005 och
som fortfarande finns kvar.
Bjärnum är för närvarande inne i en positiv utvecklingstrend när det
gäller boende. Ett generationsskifte bland de boende sker, speciellt
på villamarknaden. Det innebär att barnfamiljer finner attraktivt
boende till rimlig kostnad i och kring Bjärnum.
Vårdnadshavare behåller också sina barns platser på förskolan när de
är föräldralediga eller arbetslösa.
Förskolan Hattstugan har runt 100 platser men har idag 110 barn
inskrivna. Akutförskolan Lilla Snigel, som finns i en modul på skolgården, har 15 barn inskrivna. Lilla Snigel har inte någon
tillfredsställande utemiljö för små barn och bör därför inte bli en
permanent lösning. För att bereda plats till förskolan har ett av skolans
fritidshem tillfälligt flyttat till 3:e våningen på skolan. Denna lokal får av
säkerhetsskäl inte användas till klassrum.
Justerare
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Enligt den framtagna statistiken för Bjärnum med omnejd finns det
7 barn som inte kan beredas plats trots att de stått i kö fyra månader
i januari/februari 2006. Det finns ytterligare 14 barn födda under
hösten 2004, samt 14 barn under våren 2005.
Beslutsunderlag
Sammanställning daterad 2005-06-20 över beläggningen i Bjärnum.
Förvaltningens förslag
Tekniska kontoret får i uppdrag att lösa den akuta lokalsituationen
under den närmaste treårsperioden genom en hyrd modulbyggnad
innefattande två avdelningar (Lilla Snigel och nytillkommet behov
av 15-20 barn).
Kompensation begärs hos kommunstyrelsen för ökade hyreskostnader.
Driftkostnaderna för våren 2006 beaktas i 2006 års internbudget.
Barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen om
det, efter förnyad översyn 2006, visar sig att det totala behovet av
barnomsorg ökat i förhållande till budgetramen.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av
barnomsorg i Bjärnum och ge förslag till en permanent organisation.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s) och
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 113

Upphandling av skolskjutskörning
Dnr 2005.163 052

Beslut
Avtal tecknas med följande entreprenörer för kontraktstiden läsåret
2006-2007 t.o.m. läsåret 2010-2011 med möjlighet till förlängning
på ytterligare två år.
Kjerstin Ulfvik Jonasson deltar ej i beslutet.
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

Ärendet
Avtalen för skolskjutskörning till nedanstående stationeringsorter
löper ut den 30 juni 2006:
Stationeringsorter
Bjärnum (Wehlins Buss AB)
Matteröd (Wehlins Buss AB)
Röke (Röke Buss AB)
Hörja (Röke Buss AB)
Hässleholm (Röke Buss AB)
Vinslöv (Cederholms Buss AB)
Bjärnum (Cederholms Buss AB)
Västra Torup (Joyride Travel AB)
Sösdala (Joyride Travel AB)
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-10-20

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-05-19, § 60 att
upphandling skulle ske av ovan redovisad skolskjutskörning
samt som ersättning för de kommunala bussarna som skall
avvecklas med följande stationeringsorter.
Stationeringsorter
Vinslöv
Sösdala
HP Buss AB Hästveda har i skrivelse 2005-05-23 meddelat att man
säger upp följande två (av sina fyra) avtal:
Stationeringsorter
Ballingslöv
Hästveda
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt 2005-06-02,
§ 68, med anledning av HP Buss uppsägning av avtalen, att
upphandling på dessa stationeringsorter skall göras i samband med
den av Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-19, § 60 beslutade
upphandlingen.
Upphandlingen skulle ske enligt förfrågningsunderlag daterat
2005-04-27 och reviderat 2005-05-19 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut 2005-05-19, § 60.
Förvaltningen har begärt in anbud på skolskjutskörning på
samtliga redovisade stationeringsorter.
Beslutsunderlag
Inkomna anbud, samt sammanställning av dessa.
Förvaltningens förslag
Avtal tecknas med följande entreprenörer 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
Justerare

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

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2005-10-20

Vinslöv (Kommunbuss 4:as tidigare körning)
Sösdala (Kommunbuss 5:s tidigare körning)
Ballingslöv

Bergkvara Buss AB, Kalmar
”
”

Bjärnum

Taxi-Kenth i Knäred AB

(Emmaljunga)

Hästveda

Östra Göinge Taxi AB, Broby

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 101 där man beslöt att utan något
förslag hänskjuta ärendet till Barn- och utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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§ 114
Lokal styrelse med föräldramajoritet på Läredaskolan
- Val av nya ledamöter och ersättare
Dnr 2005.336 600
Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2005-2006 enligt redovisat förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2003-11-24, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att medge förlängning av försöksverksamheten
med lokala styrelser i skolan till och med den 30 juni 2007.
För läsåret 2005-2006 har val genomförts för Läredaskolans lokala
styrelse där man efter röstresultatet föreslår följande representanter
i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Mats Westerlund, ordförande
Maria Warntoft, sekreterare
Kenth Borgqvist
Bengt Erling Olsson

1
2
1
2

år
år
år
år

ERSÄTTARE
Glenn Oredsson
Gunilla Bielkelo Gunnarsson

1 år
1 år

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Roland Andersson
Birgitta Melin

1 år
2 år

ERSÄTTARE
Pär Hansson
Helena Hejman

Justerare

1 år
1 år

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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Elevrepresentanter
(Adjungeras)
Elever som utses av elevrådet.
I lokala styrelsen är rektor/bitr rektor självskriven ledamot.
Beslutsunderlag
Förslag 2005-09-28 från Läredaskolan, område 2.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 103 där man föreslog att
representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2005-2006 enligt redovisat förslag.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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§ 115
Lokal styrelse med föräldramajoritet i Mala-Vankiva
skolor - Val av nya ledamöter och ersättare
Dnr 2005.337 600
Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor utses för läsåret
2005-2006 enligt redovisat förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2003-11-24, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att medge förlängning av försöksverksamheten
med lokala styrelser i skolan till och med den 30 juni 2007.
För läsåret 2005-2006 har val, valdeltagandet var ca 70 %, genomförts
för Mala-Vankiva skolor där man efter röstresultatet föreslår följande
representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Nils Lindvall, ordförande
Catharina Fransson, sekreterare
Malin Levin
Sofie Johansson

1
2
1
2

år
år
år
år

ERSÄTTARE
Richard Wutzler
Roger Lang

2 år
2 år

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Lena Andersson
Gunnel Karlsson
Pernilla Ragnarsson
ERSÄTTARE
Agneta Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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Elevrepresentanter
(Adjungeras)
Elever från år 6 i rullande schema.
I lokala styrelsen är rektor/bitr rektor självskriven ledamot.
Beslutsunderlag
Förslag 2005-09-21 från T4-skolan, område 8.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-10-06, § 104 där man föreslog att
representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor
utses för läsåret 2005-2006 enligt redovisat förslag.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 116

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-10-20 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, 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
Bo Selander, rektor
Uno Nilsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Barbro Segerström, vik rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2005-10-06

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
16-18
29-35
117-126
195-209
146-152
147
140-148
188-200
97-99
42-49
39-44
72-76
33-38
26-35
51-60
99-108

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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§ 117

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
Kammarrättens protokoll 2005-09-15. Hässleholms
Montessoricentrums överklagande av Länsrättens beslut
2005-06-14. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Länsrättens avgörande står därför fast.
Dnr 2004.248 048

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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§ 118

Efterkontroll av barnomsorgsavgifter
Dnr 2005.359 049

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen
att ta fram förslag till hur fortsatta kontroller kan genomföras.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-04-30, § 43 att
efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för 2002 skulle
genomföras i samtliga områden.
Förvaltningen redogör i skrivelse 2005-10-05 för genomförd
kontroll där även preliminärt utfall redovisas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20
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§ 119

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1
Interkommunal ersättning då elev från annan kommun
får sin utbildning vid Silviaskolan.

Justerare

2

Elever som ej var behöriga för gymnasiestudier juni 2004.
Dnr 2005.355 600

3

Förekomsten av mobbing i årskurs 7 i Hässleholms kommun
våren 2005.
Dnr 2005.354 600

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-10-20

27

§ 120

Inbjudan till studiebesök rörande dansk lärlingsutbildning
Beslut
En från majoriteten och en från oppositionen medges deltaga i
studiebesöket.
Ärendet
Arbetsmarknad och kompetensutveckling inbjuder politiker,
näringsliv, fackliga organisationer och tjänstemän till studiebesök
rörande dansk lärlingsutbildning den 17 november 2005.
Sista anmälningsdag är den 4 november 2005.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknad och kompetensutvecklings inbjudan med program.

Justerare

Utdragsbestyrkande

