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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2005-12-15

Sid

1 (32)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:35
Sammanträdet ajournerat kl 09:10-09:30 och 10:30-10:40

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)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp), §§ 134-delvis § 137 t.o.m. kl 10:30
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv), §§ 136-155, kl 08:50-11:35

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lena Olsson (c), tjg för Eva Persson (c)
Hans J Werner (fp), tjg för Lars Arvidsson §§ 137-155
Kristina Berglund (m), tjg för Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) §§134-135
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Lönn (s)
Lynn Thulin (m)
Hans J Werner (fp), §§ 134-136
Kristina Berglund (m), §§ 136-155

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 134-140
Claes Ruderstam (SACO), §§ 134-140

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

Lars-Göran Wiberg
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2005-12-21, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 134-155

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Lars-Göran Wiberg
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2005-12-15

Datum då anlaget
sätts upp

2005-12-22

Datum då anslaget
tas ned

2006-01-16

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare
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§ 134

Ändring i föredragningslistan
Beslut
Tillägg görs av följande ärende i föredragningslistan som punkt
1B:
- Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01 -- 11-30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 135

Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01—11-30
Dnr 2005.86 042

Beslut
Förvaltningens 2005-12-14 framtagna uppföljningsrapport godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har 2005-12-14 med riktpunkt den 30 november 2005
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2005 ett överskott på
1 910 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2005-12-14.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens 2005-12-14 framtagna uppföljningsrapport godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Kompetensutveckling 2006 – Riktade medel och
åtgärder
Dnr 2005.403 027

Beslut
De extra medlen på 1 miljon kronor som tillförts Barn- och
utbildningsnämndens budget 2006 för kompetensutvecklingsåtgärder
fördelas enligt följande:
-

450 000 kr till centrala insatser att fördelas med ca 150 000 kr till
vart och ett av de tre utvecklingsområdena.

-

550 000 kr till områden och skolor att användas utifrån lokala
prioriteringar.

Åren 2007-2008 görs, mot bakgrund av genomförda kvalitetsredovisningar och utvärdering, därutöver riktade insatser inom
något eller några av Myndigheten för skolutveckling utpekade
utvecklingsområden. Hänsyn kommer också att tas till vad som
kommer att redovisas i Skolverkets inspektion 2006.
Ärendet
Kommunfullmäktige har för 2006 tilldelat Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor extra för kompetensutvecklingsinsatser.
Förvaltningen har gjort bedömningen, liksom i stort Myndigheten
för skolutveckling, att följande tre utvecklingsområden bör
prioriteras och vara föremål för riktade centrala insatser under
2006.

Justerare

1

Med de målrelaterade läroplanerna och kursplanerna har
bedömningsarbetet blivit mer mångfacetterat och samverkan
behövs mellan skolor inom och utom kommunen liksom en ökad
förståelse för kursplanernas kunskapssyn för att likvärdighet i
bedömning och betygsättning ska nås. Införandet av individuella
utvecklingsplaner förutsätter ett tydligt och konkret språk kring
elevers kunskapsutveckling.

2

Insatser behöver göras för att tidigt stimulera barnens språkutveckling och under hela skoltiden främja barns och elevers
läsande. För att nå ökad måluppfyllelse, att fler elever når de
nationella målen i läsning och skrivning, behöver alla
språkutvecklingens delar belysas och alla involverade i hemmen
och i förskolan/skolan identifiera sin del och sitt ansvar i
Utdragsbestyrkande
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språkutvecklingskedjan. Ett långsiktigt läsfrämjande
utvecklingsarbete måste stödjas och pojkars allt sämre läsförmåga
särskilt uppmärksammas.
3

Gymnasieskolans reformering behöver på många sätt fokuseras
under kommande år. Det handlar även här i stor utsträckning om
kunskap och bedömning, men också om frågor kring IV-programmet,
det regionala samarbetet etc.

Handlingar i ärendet
Förvaltningens redovisning 2005-11-24.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 116 där man föreslog att de extra medlen
på 1 miljon kronor som tillförts Barn- och utbildningsnämndens budget
2006 för kompetensutvecklingsåtgärder fördelas enligt följande:
-

450 000 kr till centrala insatser att fördelas med ca 150 000 kr till
vart och ett av de tre utvecklingsområdena.

-

550 000 kr till områden och skolor att användas utifrån lokala
prioriteringar.

Åren 2007-2008 görs, mot bakgrund av genomförda kvalitetsredovisningar och utvärdering, därutöver riktade insatser inom
något eller några av Myndigheten för skolutveckling utpekade
utvecklingsområden. Hänsyn kommer också att tas till vad som
kommer att redovisas i Skolverkets inspektion 2006.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Internbudget – resursfördelning 2006
Dnr 2005.412 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2006 fastställs enligt
förvaltningens förslag 2005-12-06 med följande tillägg:
I samband med att Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2006 behandlas vid januari månads sammanträde
skall satsningar/prioriteringar avseende följande områden ses
över:
-

Läs- och skrivinlärningen i grundskolan
Grundskolans anslag för läromedel
Satsningarna i matematikämnet på grundskolan
Satsningarna på gymnasieskolans resurscentrum

Reservation
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiet
liberalernas och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige för
2006 tilldelats en nettobudgetram på 793 705 000 kronor.
Förvaltningen har utifrån den tilldelade nettobudgetramen tagit
fram förslag till internbudget och resursfördelning för 2006.
Resursfördelningen för grundskola och barnomsorg har gjorts
utifrån den av Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-17, § 124
fastställda resursfördelningsmodellen.
Fördelningen av 1 miljon kronor ingående i ramen som öronmärkts
för kompetensutveckling och läromedel behandlas som särskilt
ärende.
Beslutsunderlag
Internbudget - resursfördelning 2006 daterad 2005-12-01 och
kompletterad 2005-12-06.
Redovisning 2005-12-01 av budget 2006 i jämförelse med 2005 års
budget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 117 där man föreslog att internbudget och resursfördelning för 2006 fastställs enligt förvaltningens
förslag.
Kristina Lind (kd) och Urban Widmark (m) deltog inte i beslutsförslaget.
Beslutsgång
Yrkanden
Ingvar Nilsson (s) yrkar att förvaltningens förslag 2005-12-06 skall
fastställas som internbudget och resursfördelning för 2006.
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiet
liberalernas och Folkets Väls ledamöter yrkar bifall till den av
förvaltningen 2005-12-06 föreslagna internbudgeten och resursfördelningen för 2006 med följande ändringar:
Särskilda satsningar
62 Verksamhetsövergripande
Extra satsning avseende läs- och
skrivinlärning i grundskolan.

+300 000 kronor

Extra anslag för läromedel till
grundskolan 50 kr per elev.

+300 000 kronor

Extra satsning avseende
matematikämnet på grundskolan.

+200 000 kronor

65 Gymnasieskolan
Resurscentrum på Jacobsskolan

+200 000 kronor

Finansiering
60 Gemensam administration
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningskontor
Överföring från investering

-65 000 kronor
-55 000 kronor
-100 000 kronor

62 Verksamhetsövergripande
Omplaceringsåtgärder
(kostnad för 2005 450 000 kr).
Justerare

-120 000 kronor
Reserv -92 000 kronor.
Utdragsbestyrkande
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63 Barnomsorg
Kravmärkt mjölk/tygblöjor

-114 000 kronor

64 Grundskola
Fördelade resurser
Kravmärkt mjölk

-140 000 kronor
-114 000 kronor

65 Gymnasieskola
Ledning/administration
Undervisning
Interkommunala kostnader
Övrigt

-53
-36
-46
-65

000
000
000
000

kronor
kronor
kronor
kronor

Ajournering
Ajournering begärs. Ajournering klockan 09:10-09:30
Ajournering begärs. Ajournering klockan 10:30-10:40
Centerpartiets och Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter
yrkar bifall till den av förvaltningen 2005-12-06 föreslagna
internbudgeten och resursfördelningen för 2006 med följande tillägg:
I samband med att Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2006 behandlas vid januari månads sammanträde
skall satsningar/prioriteringar avseende följande områden ses
över:
-

Läs- och skrivinlärningen i grundskolan
Grundskolans anslag för läromedel
Satsningarna i matematikämnet på grundskolan
Satsningarna på gymnasieskolans resurscentrum

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kristdemokratiska partiets,
Moderata samlingspartiets, Folkpartiet liberalernas och Folkets Väls
ledamöters yrkande och Centerpartiets och Arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och finner Centerpartiets
och Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters yrkande bifallet.
Omröstning
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Centerpartiets och Arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande.
Nej-röst för Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets,
Folkpartiet liberalernas och Folkets Väls ledamöters yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Lena Olsson, tjänstgörande ersättare
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Hans J Werner, tjänstgörande ersättare
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
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§ 138

Läsårstider - Senareläggning av höstterminsstarten
för grundskolan
Dnr 2005.398 608

Beslut
Läsåret 2006-2007 framflyttas höstterminsstarten en vecka för
grundskolan varefter en utvärdering skall ske inför läsåret 2007-2008.
De ökade transportkostnaderna 2006 täcks genom omfördelning i
grundskolans budget.
Ärendet
Under de tre senaste åren har en stark opinion växt fram bland
föräldrar, elever och personal för en senareläggning av
höstterminsstarten. Motivet har främst varit ett förändrat
semesterutlägg, d.v.s. att målsmännen i högre grad än tidigare
förskjuter semestrarna in i augusti.
Gymnasieskolans ledning är negativ till förlaget och anför i huvudsak
följande skäl:

Justerare

-

Den 15 juni skall kompletterad ansökan om högskoleplats vara
Verket för Högskoleservice (VHS) tillhanda. Från rättssäkerhetssynpunkt är det därför viktigt att avgångsbetygen är utfärdade
minst en vecka före detta datum, så att eventuella felaktigheter
kan rättas.

-

Vuxenutbildningens gymnasiedel är integrerad personellt och
schemamässigt med ungdomsgymnasiet. Komvuxelever söker till
högskolan både 15 juni och 15 januari. För att hinna slutföra kurser
till dessa datum måste antalet läsdagar på höst- och vårterminen
vara i stort lika. En förskjutning av höstterminsstarten innebär
därför att kurserna inte hinner slutläsas före jullovet.

-

Om Hässleholms kommun skall ge ett rikt utbud av kurser inom
vuxenutbildningen förutsätter detta en nära samverkan. Ett
separerande av vuxenutbildningen från ungdomsgymnasiet skulle
leda till en begränsning av utbudet och ökade kostnader. Samarbetet
är ömsesidigt och ger också gymnasieelever möjlighet att följa
komvuxkurser, vilket skapar möjlighet till gemensamma alternativ
inom smala sektorer, t.ex. språk.

Utdragsbestyrkande
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Grundskolans ledning är genomgående positiv till en senareläggning av
höstterminsstarten.
-

En senareläggning innebär ett tillmötesgående av ett starkt önskemål
från målsmän, elever och personal.

-

Ett stort antal målsmän begär redan i dag lov från skolan och
inskolning i förskolan för sina barn första höstterminsveckan.

-

Bättre möjligheter att fördela personalens semestrar i barnomsorgen.

Båda skolformerna framför vägande skäl för sina ståndpunkter.
Möjlighet finns dock att låta grundskolan starta höstterminen en
vecka senare. Detta innebär ökade transportkostnader med ca
150 000 kr under 2006 och ca 250 000 kr 2007.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 120 där man föreslog att höstterminsstarten för grundskolan framflyttas en vecka.
De ökade transportkostnaderna 2006 täcks genom omfördelning i
grundskolans budget.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s), Lars-Göran Wiberg (c) och Ingvar Nilsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Ekonomiska riktlinjer för aktiviteter såsom studieresor,
nöjesresor etc
Dnr 2005.402 629

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte vidtaga några åtgärder
i avvaktan på eventuellt beslut om ny skollag.
Ärendet
I Skollagen 2b kap. 5§, 4 kap. 4§, 5 kap. 21§, 6 kap. 4§ samt
Skolverkets PM 2005-03-17 sägs följande avseende avgifter i
förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola.
”Utbildningen i förskoleklassen skall vara avgiftsfri.”. 2b kap.5 §
”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall
utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får
dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad
för eleverna.” 4 kap. 4 §
”Utbildningen i särskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan
kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel
som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma
enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.”
6 kap. 4§

”Utbildningen i gymnasieskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De ska
utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs
för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna skall
hålla sig med enstaka hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma
enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.”
5 kap. 25§

” Det är enligt Skolverket inte heller förenligt med värdegrunden och
principen om lika tillgång till utbildning (1 kap. 2§ skollagen) att vissa elever
av kostnadsskäl skulle behöva avstå från aktiviteter i skolan.” Skolverkets PM

Förvaltningens förslag
Riktlinjer för förskoleklass, grundskola, särskola och
gymnasieskola
All undervisning skall vara avgiftsfri innebärande bl.a. att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-12-15

14

-

En elevs rätt till utbildning aldrig får vara beroende av
vårdnadshavares ekonomiska situation.

-

En elev ska aldrig behöva avstå från en aktivitet som anordnas i
skolans regi på grund av privatekonomiska skäl.

-

Studieresor genomförs av pedagogiska skäl och är i huvudsak
förlagda till skoltid. Resorna bekostas inom ramen för tilldelade
medel.

-

Enskilt sparande för gemensamma aktiviteter, resor eller dylikt
inom skolans ram, får inte förekomma.

-

Rena nöjesresor sker helt utanför skoltid.

-

Om man arbetar för att skaffa gemensamma medel till studieresor/
aktiviteter tillfaller dessa klassen/spåret/arbetsenheten som helhet.
Detta gäller även om man blir sponsrad eller får donationer.

Riktlinjer inom barnomsorgsverksamheten
All barnomsorgsverksamhet som sker i kommunal regi (hos
dagbarnvårdare i förskola och fritidshem skall omfattas av samma
målsättning som för förskoleklass, grund-, gymnasie- och särskola.
Förutom den taxa som föräldrar betalar i barnomsorgsavgift, enligt
beslut i kommunfullmäktige 2004-11-29 § 164, skall inga krav ställas
på föräldrar att betala för aktiviteter som sker under tiden deras barn
har omsorg, innebärande att

-

Ett barns deltagande i en aktivitet, som anordnas under tiden
barnet är i verksamheten, får aldrig vara beroende av
vårdnadshavarnas ekonomiska situation.

-

Krav på bidrag till aktiviteter får aldrig ställas till vårdnadshavare.

-

Sponsring/donation av verksamhet kan förekomma. Medlen
tillfaller då hela barngruppen.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 121 där man beslöt att ärendet skulle
hänskjutas till Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

En rökfri skolmiljö
Dnr 2005.397 029

Beslut
Rökning i Hässleholms skolor och förskolor med tillhörande
markområden är inte tillåten. Samtliga rökrum inom förvaltningens
verksamhetsområde skall vara avvecklade senast vid höstterminens
början 2006.
Ärendet
Under läsåret har en arbetsgrupp bestående av representanter
för förvaltningen, skolhälsovården, kommunens friskvårdsgrupp
och Hässleholms sjukhus kartlagt och analyserat skolornas arbete
mot rökning. Samtliga skolor arbetar aktivt med olika former av
antitobakssprogram. Ett psykologiskt hinder i arbetet har dock
varit förekomsten av rökrum för personalen. I dag finns tre
rökrum i grundskolan, ett i gymnasieskolan och ett på central
förvaltning. Gruppens rekommendation är därför att rökrummen
bör avvecklas.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 122 där man föreslog att rökning i
Hässleholms skolor och förskolor med tillhörande markområden
inte skall vara tillåten. Samtliga rökrum inom förvaltningens
verksamhets område skall vara avvecklade senast vid höstterminens
början 2006.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 141

Bokföringsmässiga avskrivningar av utestående
fordringar andra halvåret 2005, barnomsorg,
Musik & Kulturskola och gymnasieskola
Dnr 2005.396 040

Beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av 42 868 kronor
avskrivs bokföringsmässigt.
Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga
avskrivningar av utestående fordringar uppgående till
42 868 kronor, enligt förteckning daterad 2005-10-28.
Förslaget fördelar sig på:

Barnomsorg
33 098 kr
Musik & Kulturskola 4 456 kr
Gymnasieskola
5 314 kr
SUMMA
42 868 kr

Bokföringsmässig avskrivning innebär att skulden tas bort från
kommunens fordringskonto. Skulden finns likväl kvar för den enskilde
och bevakas av Intrum Justitia.
De skulder som föreslås till bokföringsmässig avskrivning har efter
samråd med Kronofogdemyndigheten bedömts som svåra att driva in.
Förvaltningen redovisar i rapport 2005-11-04 kundförluster inom
Barn- och utbildningsnämnden åren 2002–2005.
Handlingar i ärendet
Ekonomikontorets avskrivningsförslag daterat 2005-10-28.
Redovisning 2005-11-04 av kundförluster inom Barn- och
utbildningsnämnden åren 2002-2005.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 118 där man föreslog att utestående
fordringar till en sammanlagd summa av 42 868 kronor avskrivs
bokföringsmässigt.
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§ 142

Överklagat mål angående skollagen – Yttrande
(Mål 11996-05 Avdelning 1)
Dnr 2005.205 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Länsrätten har 2005-11-17 gett Barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende
Andrea Karlfeldts och George Szabós överklagande.
Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast den 5 december
2005.
Handlingar i ärendet
Översända handlingar från Länsrätten 2005-11-17.
BUNs beslut 2005-09-22, § 97.
Yttrande daterat 2005-11-23.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 123 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att anta förvaltningens förslag 2005-11-23
till yttrande som sitt eget yttrande till Länsrätten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-12-15

18

§ 143

Motion angående ”Kockkollo” – Yttrande
Dnr 2005.262 101

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2005-12-02
som yttrande över motionen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2005-08-16 för Barn- och utbildningsnämndens yttrande remitterat en av Lars-Ivar Ericson,
centerpartiet till Kommunfullmäktige ställd motion med förslag
att Hässleholms kommun tar initiativ till s.k. ”Kockkollo” i likhet
med det som arrangeras i Helsingborgs kommun.
Handlingar i ärendet
Motion avseende ”Kockkollo”.
Yttrande daterat 2005-11-22 och reviderat 2005-12-02 över motionen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 124 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden efter det att ett
förtydligande av yttrandet gjorts.
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§ 144

Elevavgift för boende på Norrängsskolans elevhem
som är folkbokförd i Hässleholms kommun
Dnr 2005.399 617

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut 1996-08-28, § 144 upphör
att gälla fr.o.m. 2006-01-01 och ersätts med
Elev folkbokförd i Hässleholms kommun beviljas boende vid
Norrängsskolan endast via social- alternativt omsorgsnämnd/
förvaltning i Hässleholms kommun. Den nämnd/förvaltning som
beviljat placeringen debiteras hela elevavgiften för boendet.
Eventuella egenavgifter beslutas och handläggs av den placerande
nämnden/förvaltningen.
Ärendet
Elevboendet möjliggör skolgången vid gymnasiesärskolan för
interkommunala elever med lång resväg. Avtal tecknas med
elevens hemkommun som står för avgiften, f n 49 000 kr per
termin. I enstaka fall när det funnits ledig kapacitet har
elever folkbokförda i Hässleholms kommun beviljats boende.
Den elevavgift som då utgår härrör sig till beslut i Barn- och
utbildningsnämnden 1996-08-28 § 144 och uppgår till 2000 kr
per månad vilken debiteras för september-december samt
januari-maj, totalt nio månader.
Elevboende på Norrängsskolans elevhem, för elever folkbokförda
i Hässleholms kommun, bör fortsättningsvis endast förekomma
genom att boendet beviljas av social- alternativt omsorgsnämnd/
förvaltning i Hässleholms kommun. Barn- och utbildningsnämnden
debiterar då den beslutande nämnden/förvaltningen hela avgiften
och frågan om egenavgift får beslutas och handläggas av den aktuella
nämnden/förvaltningen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 125 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämndens beslut 1996-08-28, § 144 upphör att gälla
fr.o.m. 2006-01-01 och ersätts med
Elev folkbokförd i Hässleholms kommun beviljas boende vid
Norrängsskolan endast via social- alternativt omsorgsnämnd/förvaltning
i Hässleholms kommun. Den nämnd/förvaltning som beviljat placeringen
debiteras hela elevavgiften för boendet. Eventuella egenavgifter beslutas
och handläggs av den placerande nämnden/förvaltningen.
Justerare
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Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 145

Ändring i delegationsplanen – Samverkansavtal
avseende gymnasiesärskolan
Dnr 2005.407 002

Beslut
Delegation ges åt förvaltningschefen med rätt till vidaredelegation
att fatta beslut om att ingå samverkansavtal för gymnasiesärskolan avseende nationella, specialutformade och individuella
program.
Ärendet
Beslut att ingå samverkansavtal för gymnasiesärskolan
avseende nationella, specialutformade och individuella program
(Skollagen 6 §§ 9 och 10) skall med nuvarande delegationsordning
fattas av Barn- och utbildningsnämnden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 127 där man föreslog att delegation
ges åt förvaltningschefen med rätt till vidaredelegation att fatta beslut
om att ingå samverkansavtal för gymnasiesärskolan avseende nationella,
specialutformade och individuella program.
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§ 146

Samverkansavtal med Markaryds kommun –
Gymnasieutbildningar
Dnr 2005.401 050

Beslut
Samverkansavtal tecknas med Markaryds kommun i enlighet med
framtaget förslag.
Ärendet
Samverkansavtal mellan Utbildnings- och kulturnämnden i Markaryds
kommun och Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun
avseende gymnasieutbildningar.
Handlingar i ärendet
Förslag till samverkansavtal
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 128.
Förvaltningens förslag
Samverkansavtal tecknas med Markaryds kommun i enlighet med
framtaget förslag.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s),
Kristina Lind (kd) och Urban Widmark (m) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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§ 147

Program till detaljplan för Sydvästra Sösdala –
Yttrande
Dnr 2005.372 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt förslag
till program till detaljplan för Sydvästra Sösdala.
Programmet syftar till att föreslå ramar för ny bostadsbebyggelse
i västra Sösdala. Två förslag föreligger ett med ca 80 bostäder och
ett med ca 50 bostäder.
Eventuella synpunkter skall vara Byggnadsnämnden tillhanda
senast den 2 december 2005.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 129 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att delegera åt rektor Birgitta Jeppsson
att avge yttrande till Byggnadsnämnden.
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§ 148

Rapport från inspektion på förskolan Kyrkklockan
Dnr 2005.404 718

Beslut
Rapporten från genomförd inspektion på förskolan Kyrkklockan
godkännes.
Ärendet
Den 10 oktober 2005 gjordes en inspektion på förskolan
Kyrkklockan.
I rapporten, daterad 2005-11-07, från inspektionen redovisas att
inga krav ställs på förändringar i verksamheten.
Handlingar i ärendet
Rapport 2005-11-07 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 132 där man föreslog att rapporten
från genomförd inspektion på förskolan Kyrkklockan godkänns.
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§ 149

Rapport från inspektion på förskolan Stjärnan
Dnr 2005.405 718

Beslut
Rapporten från genomförd inspektion på förskolan Stjärnan
godkännes.
Ärendet
Den 17 oktober 2005 gjordes en inspektion på förskolan
Stjärnan.
I rapporten, daterad 2005-11-08, från inspektionen redovisas att
inga krav ställs på förändringar i verksamheten.
Handlingar i ärendet
Rapport 2005-11-08 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-12-01, § 133 där man föreslog att rapporten
från genomförd inspektion på förskolan Stjärnan godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2005-12-15

26

§ 150

Efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för 2003 och
2004
Dnr 2005.430 049

Beslut
Efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för 2003 och 2004
genomförs av två projektanställda personer, vilka anvisats av
arbetsförmedlingen med särskilt anställningsstöd inom
aktivitetsgarantin. Anställningarna är på heltid med anställningstid 2006-01-01 (ev tidigare) -- 2006-12-31.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-04-30, § 43 att
efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för 2002 skulle
genomföras i samtliga områden.
Redovisning för genomförd kontroll gjordes vid Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2005-10-20, § 118.
Vid detta tillfälle beslöts att uppdra åt förvaltningschefen att
ta fram förslag till genomförande av fortsatta kontroller.
Förvaltningens förslag
Efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för 2003 och 2004
genomförs av två projektanställda personer, vilka anvisats av
arbetsförmedlingen med särskilt anställningsstöd inom
aktivitetsgarantin. Anställningarna är på heltid med anställningstid 2006-01-01 (ev tidigare) -- 2006-12-31.
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§ 151

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Ärendet
1 Skolverkets meddelande 2005-11-18 om utbildningsinspektion
i Hässleholms kommun under 2006.
Dnr 2005.392 600

Justerare

2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-11-09, § 298.
Barn- och utbildningsnämnden begärde 2005-10-20, § 107
591 000 kronor som kompensation för ökade hyres- och
städkostnader. Ks au har beslutat att tillföra Barn- och
utbildningsnämnden 377 000 kronor och att avslå resterande.
Dnr 2005.333 041

3

Omdisponering av intäkter för finansiering av teknisk utrustning
på Silviaskolan (BUN § 108/2005). Kommunstyrelsens
arbetsutskott har 2005-11-09, § 299 beslutat att man inte har
något att erinra mot förslaget.
Dnr 2005.356 041

4

Skolverkets beslut 2005-12-01 att förklara fristående gymnasieskolan MR-gymnasiet (föreningen Furuboda Åhus) vara
berättigad till bidrag för utbildningarna Naturvetenskapligt
program och Samhällsvetenskapligt program från och med
bidragsåret 2006.
Dnr 2005.167 612

5

Skrivelse 2005-10-21 från Svensk Turism AB, Stockholm med
anledning av lagförslag i ny skollag om ett totalförbud mot
avgifter i grundskolan.
Dnr 2005.402 629
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§ 152

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 E-postskrivelse 2005-11-21 från Tina Klein och Anneli Backlund,
Röinge skolas föräldragrupp och skrivelse 2005-09-22 från
Grönängsskolans referensgrupp med redovisning, efter gjorda
enkätundersökningar, av vilket intresse det finns för att senarelägga
sommarlovet en vecka.
Dnr 2005.363 608

Justerare

2

Område 8, T4-skolans redovisning av samarbetet mellan
skoldaghemmet Vägvisaren och familjebehandlingen.
Dnr 2005.406 629

3

Skrivelse 2005-10-24 från arbetslaget i Sörby skola angående
svårigheten att erbjuda landsortseleverna kulturaktiviteter.
Dnr 2005.367 611

4

Skrivelse från Anita Andersson, kokerska på förskolan Mio i Vinslöv
med förslag om att svenska produkter prioriteras vid inköp till
förskolor och skolor.
Dnr 2005.324 622

5

Skrivelse 2005-12-05 från kommunledningskontoret med tidplan
för framtagning av ny lokalförsörjningsplan 2006-2010.
Dnr 2005.416 216

6

Skrivelse från föräldrarna till barnen på Duvans Förskola ang.
utemiljön på förskolan.

7

Yttranden till Länsrätten i mål där Joyride Travel AB m fl. ansökt
om överprövning av Barn- och utbildningsnämndens upphandling
av skolskjutskörning.
Dnr 2005.163 052

8

Vägverkets skrivelse 2005-11-28 med erbjudande om att till varje
kommun tillhandahålla 2-4 PLUS-jobbare (eventuellt fler).
Kommunerna förbinder sig endast att tillhandahålla arbetsplats
och en kontaktperson.
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Förvaltningschefen meddelar att önskemål kommer att inlämnas
till Vägverket om PLUS-jobbare för genomgång av bl.a. våra
skolskjutshållplatser.
Dnr 2005.431 022
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§ 153

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-12-15 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
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
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2005-12-01

§§
43-50
138-162
171-197
223-245
161-172
184-201
160-171
74-103
220-240
103-105
54
88-92
49-50
69-76
115-133

Förvaltningens förslag
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2005-12-15 godkänns.
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§ 154

Fråga
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att PPR-teamets arbete
skall redovisas för nämnden i början av det nya året.
Ärendet
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) ställer fråga om PPR-teamets arbete.
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§ 155

Tack
Ordföranden tackar nämnden för det gångna årets
arbete och tillönskar dem och deras familjer en God Jul
och ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Jan Dahlberg redovisar för stora och små beslut
som tagits under året. Han framför därefter sitt och
förvaltningens tack till nämnden för gott samarbete och
tillönskar dem alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Kristina Lind framför nämndens tack till ordföranden för arbetet
under det gångna året och tillönskar honom och övriga i nämnden
samt deras familjer en God Jul och ett Gott Nytt År.
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