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Kyrkan N Åkarp Vankiva
Förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av utestående fordringar
första halvåret 2004, barnomsorg, Musik & Kulturskola och
gymnasieskola
Delegation avseende intagning till gymnasieskolan från fri kvot
läsåret 2004-2005
Anhållan om att få studera vid Glimåkra folkhögskola som alternativ
till gymnasiestudier
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Beslut enligt delegation
Kontaktperson vid område 9, Centrum/Öster efter Annika
Jedhammar-Purk resterande tid av mandatperioden 2003-2006
Ersättare i Omvårdnadsprogrammets programråd efter Annika
Jedhammar-Purk resterande tid av mandatperioden 2003-2006
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Rapporter
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-06-24

Sid

1 (31)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:00
Kl 08:30-10:00
Kajsa Wejryd redovisar resultatet av den
ekonomiska genomlysningen
Kl 10:00-12:00
Sammanträde

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Personalföreträdare
Tjänstemän

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)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
Hans J Werner (fp), tjg för Lars Arvidsson (fp)
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Annika Jedhammar-Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Agnes Somogyi (kd)
Kristina Berglund (m)
Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO) , §§ 68-76, samt vid Kajsa Wejryds
redovisning
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, ej närvarande §§ 71-72
Anders Svensson, controller
Stefan Nyhlén, personalsamordnare, kl 08:30-10:00
Kajsa Wejryd, kl 08:30-10:00, Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Eva Persson
Barn- och utbildningskontoret tisdagen 2004-06-29

Justerade paragrafer

68-90

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-06-24
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-06-24

Datum då anlaget
sätts upp

2004-06-30

Datum då anslaget
tas ned

2004-07-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-06-24

§ 68

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01—05-31
Dnr 2004.123 042

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-06-09 med riktpunkt den 31 maj 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett nollresultat.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-06-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet beslöt 2004-06-10, § 63 att godkänna förvaltningens
2004-06-09 framtagna uppföljningsrapport och överlämna den till
Kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 69

Förändringar i Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2004
Dnr 2003.490 041

Beslut
Ramförändringar i internbudgeten fastställd enligt förvaltningens
förslag 2004-06-16.
Ärendet
I budget 2004 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden en nettokostnadsram på 748.016.000 kronor. Kommunfullmäktige beslöt
2004-06-01, § 80, med anledning av nya försämrade skatteprognoser,
att dra in 0,7% av varje nämnds nettobudget.
Med anledning härav har Barn- och utbildningsnämnden den 27 maj
och 10 juni 2004 beslutat om följande nettokostnadsminskningar:
-

Löneökningar
Avbrytande av resor till koncentrationsläger
Hyra från Berg & Partner
Kontroll av barnomsorgsavgifter
Personalminskning
Central kursverksamhet

1.500.000
100.000
400.000
500.000
2.500.000
300.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Som en följd av dessa beslut måste tidigare fastställd internbudget
ändras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2004-06-16 till ramförändringar i internbudgeten.
Beslutsgång
Deltar ej i beslutet
Moderata samlingspartiets, Kristdemokratiska partiets och Folkets väls
ledamöter deltar ej i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 70

Ersättning av kommunens skolbuss nr 2
Dnr 2004.225 623

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Ett större reparationsbehov för kommunens buss nr 2 (CJS 083)
med stationering i Stoby har uppkommit.
Vissa mindre reparationer har genomförts så att bussen har kunnat
användas resten av vårterminen.
Eftersom det inför höstterminen 2004 måste ske någon form av
åtgärd redovisade förvaltningen vid arbetsutskottets sammanträde
2004-06-10 olika förslag till lösningar, vilka finns redovisade i
skrivelse 2004-05-26.
Förvaltningen informerar om att anbud infordrats på hyra av buss
läsåret 2004-2005.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 66 där man beslöt att ge förvaltningen
i uppdrag att arbeta vidare med ärendet varefter en avrapportering
skall ske i Barn- och utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 71

Tillsättning av gymnasiechef
Dnr 2003.293 023

Beslut
Lisbeth Johanssons anställning som gymnasiechef övergår till en
tillsvidareanställning från 2004-10-01.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-09-26, § 118 att
förordna Lisbeth Johansson som gymnasiechef från den 1 oktober
2003 och ett åt framåt.
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med hänvisning till beslut
1997-12-17, § 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott att så skall ske
vid internrekrytering av avdelningschefer, rektorer, bitr rektorer och
motsvarande.
Lisbeth Johansson är som följd härav tjänstledig från sin tjänst som
rektor vid Linnéskolan fram till den 1 oktober 2003.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2003-09-26, § 118.
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 67 där man föreslog att
Lisbeth Johanssons anställning som gymnasiechef övergår till en
tillsvidareanställning från 2004-10-01.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s), Lars-Göran Wiberg (c), Kristina Lind (kd) och
Urban Widmark (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jäv
På grund av jäv har Lisbeth Johansson inte deltagit i handläggningen av
detta ärende.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 72

Tillsättning av rektorstjänsten vid Linnéskolan
Dnr 2003.429 022

Beslut
Sven-Gunnar Linnés anställning som rektor vid Linnéskolan övergår
till en tillsvidareanställning från 2004-10-01.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt 2003-12-17,
§ 128 att förordna Sven-Gunnar Linné på anställningen som rektor
vid Linnéskolan under tiden 2004-01-01--09-30.
Tidsbegränsningen av anställningen beror på att ordinarie innehavare
på tjänsten Lisbeth Johansson har ett tidsbegränsat förordnade som
gymnasiechef till följd av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1997-12-17, § 369 att så skall ske vid internrekrytering av
avdelningschefer med flera.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2003-12-17, § 128.
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 68 där man föreslog att Sven-Gunnar
Linnés anställning som rektor vid Linnéskolan övergår till en
tillsvidareanställning från 2004-10-01.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till Arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 73

Gymnasieskolans organisation läsåret 2004-2005
Dnr 2004.216 612

Beslut
Organisationen inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2004-2005 fastställs enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut om ändring av organisationen
till följd av eventuellt uppkomna situationer som inte kan förutses vid
dagens sammanträde.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2004-03-25, § 25 preliminär
organisation för gymnasieskolan läsåret 2004-2005.
Förvaltningen redogör i skrivelse för de omval som gjorts från den
preliminära intagningen till den slutliga intagningen.
På grund av att endast två hade sökt Hantverksprogrammet,
trä- och möbelteknik som sitt förstahandsval beslöt arbetsutskottet
2004-05-27, § 58 att programmet skulle utgå ur gymnasieskolans
organisation för läsåret 2004-2005.
Resultatet av omvalet har inte påverkat den preliminära organisationen
avseende övriga program.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 72 där man föreslog att det inför den
slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret 2004-2005 fastställs
följande organisation:
BF
BP
EC
ES-BD
ES-MK
FP
HP
HR
HV-TM
IPL001
IPL014
NV
Justerare

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet, Bild o formgivning
Estetiska programmet, Musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Hantverksprogrammet, Trä- o möbelteknik
Industriprogrammet, Textil- o Konfektion
Industriprogrammet, Verkstadsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Utdragsbestyrkande

40
24
32
16
24
32
46
48
0
16
24
60

platser
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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OP
SM
SP
TE

2004-06-24

Omvårdnadsprogrammet
Idrottsprogrammet, specialutformat
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Sid

9

32 "
30 "
120"
30 "

Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut om ändring av organisationen
till följd av eventuellt uppkomna situationer som inte kan förutses vid
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 74

Villkor kopplade till tillstånd för att bedriva enskild
förskoleverksamhet
Dnr 2004.248 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens
förslag 2004-06-17 avseende villkor kopplade till tillstånd för att
bedriva enskild förskoleverksamhet i Hässleholms kommun efter det
att följande strukits
4. Öppethållande
Punkt 2: Verksamheten får stängas under högst 2 enstaka dagar per
år för planering och utbildning.
12. Avveckling av verksamhet
Punkt 4: Tillståndet kan återkallas om efterfrågan på förskoleplatser
minskar i så stor utsträckning att organisatoriska förändringar
är nödvändiga.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren beviljat
tillstånd till Enskilda förskolor att bedriva förskoleverksamhet.
I samband med tillståndet har ett avtal tecknats där villkor för
samarbetet preciserats. Avtalet har undertecknats av båda parter
som en garanti och bekräftelse på de regler och riktlinjer som skall
gälla för samarbetet.
Enligt Skollagen 2a kap 13-20 §§ där samarbetet regleras, nämns
endast tillståndsgivande som nödvändig överenskommelse. Till detta
kan villkor kopplas.
”13 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ som yrkesmässigt vill driva förskola eller ett fritidshem skall ha
tillstånd till detta av den kommun där verksamheten skall bedrivas. Ett
sådant tillstånd meddelas tillsvidare eller för viss tid.”
”14 § ….Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvalitet och
säkerhet i verksamheten.”
Då tidigare villkor som funnits i form av avtal nu ligger för omförhandling
kan en förändring av rutinerna införas för dem som ännu ej tecknat något
nytt avtal. Övriga avtal omvandlas till villkor så fort det är möjligt.
Villkoren är då kopplade till nämndens beslut om tillstånd enligt Skollagen
2a kap 14 §.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2004-06-17 avseende villkor kopplade till
tillstånd för att bedriva enskild förskoleverksamhet i Hässleholms
kommun.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag
2004-06-17 som villkor kopplade till tillstånd för att bedriva enskild
förskoleverksamhet innebärande att tidigare förfaringssätt med
avtalstecknande övergår till beviljande av tillstånd med villkor.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enhälligt att anta
förvaltningens förslag om att avtalstecknande skall övergå
till beviljande av tillstånd med villkor. I de föreslagna villkoren
skall dock följande utgå
4. Öppethållande
Punkt 2: Verksamheten får stängas under högst 2 enstaka dagar per
år för planering och utbildning.
12. Avveckling av verksamhet
Punkt 4: Tillståndet kan återkallas om efterfrågan på förskoleplatser
minskar i så stor utsträckning att organisatoriska förändringar
är nödvändiga.
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter yrkar
bifall till förvaltningens förslag med de tidigare beslutade ändringarna.
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiets och
Folkets Väls ledamöter yrkar på att även följande ändringar skall göras
i förvaltningens förslag.
5. Bidrag för verksamhetens bedrivande
Punkt 2: exklusive lokalkostnaden stryks i följande mening
Vid beräkning av kommunbidraget skall man utgå från den
kommunala bruttokostnaden, exklusive lokalkostnaden, för
motsvarande verksamhet.
Punkt 3: Hela stycket ”Bidrag till lokalkostnader utgår.................
lokalkostnad per barn” utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Arbetarpartiet
socialdemokaternas och Centerpartiets ledamöters bifallsyrkande
till förvaltningens förslag avseende punkt 2 Bidrag för
verksamhetens bedrivande, dels Kristdemokratiska partiets med flera
partiers ledamöters yrkande om att exklusive lokalkostnaden skall
strykas i punkt 2 och finner att Barn- och utbildningsnämnden antar
Arbetarpartiet socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöters
yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Arbetarpartiet socialdemokraternas och
Centerpartiets ledamöters yrkande.
Nej-röst för bifall till Kristdemokratiska partiets med flera partiers
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
Hans J Werner, tjg för Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

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

Ja
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x

7

x
x
x
x
x
6

Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att
5. Bidrag för verksamhetens bedrivande punkt 2 skall vara
kvar oförändrad enligt förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Arbetarpartiet
socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöters bifallsyrkande
till förvaltningens förslag beträffande punkt 3 Bidrag för
verksamhetens bedrivande, dels Kristdemokratiska partiets med flera
partiers ledamöters yrkande om att punkt 3 Bidrag för verksamhetens
bedrivande skall utgå och finner att Barn- och utbildningsnämnden antar
Arbetarpartiet socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöters
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Arbetarpartiet socialdemokraternas och
Centerpartiets ledamöters yrkande.
Nej-röst för bifall till Kristdemokratiska partiets med flera partiers
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
Hans J Werner, tjg för Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

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

Ja
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x

7

x
x
x
x
x
6

Barn- och utbildningsnämnden har således beslutat att
5. Bidrag för verksamhetens bedrivande punkt 3 skall vara
kvar oförändrad enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiets
och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande med följande motivering:
”Vi anser det orätt från kommunens sida att över en natt ändra
förutsättningarna för de enskilda verksamheterna genom att bryta ut
lokalkostnaden i kommunbidraget. Vi hade önskat att ha kvar det
kostnadsneutrala kommunbidraget. Det är fel att endast bryta ut en del
av kostnadsmassan eftersom de enskilda verksamheterna kan ha
andra högre utgifter som vi ej kompenserar dem för.”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 75

Ang förslag till nytt avtal – Tyringe Montessoriförening
Dnr 2004.214 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara
NNs skrivelse utifrån de av Barn- och utbildningsnämnden
vid dagens sammanträde fastställda villkoren kopplade till tillstånd
för att bedriva enskild förskoleverksamhet.
Ärendet
Tyringe Montessoriförening ingick tidigare i Tyringe Enskilda Förskolor.
Tyringe Montessoriförening upplöstes i två delar, Kyrkonämnden i
Finja Pastorat och Tyringe Montessoriförening och därmed sade de
själva upp sitt avtal med kommunen. Enligt beslut i Barn- och
utbildningsnämnden 2003-12-10 tilldelades var och en tillstånd att
bedriva förskoleverksamhet för 24 barn. Start för de nya verksamheterna skulle ske så fort övriga tillstånd var klara och detta inträffade
2004-03-31. I samband med att nytt avtal skulle tecknas skrevs villkoren
i avtalet om för att bättre svara mot den förändring som skett inom
kommunal verksamhet.
Med anledning härav har skrivelse inkommit från NN, ordförande
i Tyringe Montessoriförening.
Beslutsunderlag
Villkor kopplade till tillstånd för att bedriva enskild förskoleverksamhet.
NNs skrivelse 2004-06-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24

15

§ 76

Ansökan om att få starta enskild förskola i Vankiva –
Svenska Kyrkan N Åkarp Vankiva
Dnr 2004.240 718

Beslut
Svenska Kyrkan N Åkarp-Vankiva beviljas att starta enskild
förskola med 20 platser från den 1 januari 2005 under förutsättning
att de erhåller övriga tillstånd. Beslutet att reducera antalet platser
har gjorts utifrån genomförd utredning.
Ärendet
N. Åkarp-Vankiva pastorat anhåller i skrivelse 2004-05-21 om att
från 2005-01-01 få starta enskild förskola för 30 barn i Vankiva.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2004-06-17 av barnomsorgsbehovet.
Förvaltningens förslag utifrån gjord utredning 2004-06-17
Svenska Kyrkan N.Åkarp-Vankiva medges att bedriva förskoleverksamhet i Vankiva för 20 barn under förutsättning att de
erhåller övriga tillstånd.
Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) yrkar att 30 platser skall beviljas enligt ansökan.
Kristina Lind (kd) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till
förvaltningens förslag om att 20 platser skall beviljas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Barn- och
utbildningsnämnden antar Kristina Linds (kd) och Lars-Göran Wibergs
(c) yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Kristina Linds och Lars-Göran Wibergs yrkande.
Nej- röst för bifall till Urban Widmarks yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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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
Hans J Werner, tjg för Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

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

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
11

2

Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 77

Förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av
utestående fordringar första halvåret 2004, barnomsorg,
Musik & Kulturskola och gymnasieskola
Dnr 2004.215 040

Beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av 41.072 kronor
avskrivs bokföringsmässigt.
Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga
avskrivningar av utestående fordringar uppgående till 41.072 kronor,
enligt förteckning daterad 2004-05-05.
Förslaget fördelar sig på:

Barnomsorg
35.791 kr
Musik & Kulturskola 2.719 kr
Gymnasieskola
2.562 kr
SUMMA
41.072 kr

Bokföringsmässig avskrivning innebär att skulden tas bort från
kommunens fordringskonto. Skulden finns likväl kvar för den enskilde
och bevakas av Instrum Justitia.
De skulder som föreslås till bokföringsmässig avskrivning har efter
samråd med Kronofogdemyndigheten bedömts som svåra att driva in.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets avskrivningsförslag daterat 2004-05-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 65 där man föreslog att utestående
fordringar till en sammanlagd summa av 41.072 kronor avskrivs
bokföringsmässigt.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2004-06-24

§ 78

Delegation avseende intagning till gymnasieskolan
från fri kvot läsåret 2004-2005
Dnr 2004.218 612

Beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram t o m den slutliga intagningen
till gymnasieutbildningar läsåret 2004-2005.
Ärendet
Arbetsutskottet beslöt 2004-06-10, § 70 om intagning av elever i
gymnasieskolan läsåret 2004-2005 från fri kvot.
Vid detta tillfälle föreslog man också att ordföranden skulle få i
uppdrag att fatta beslut i återremitterade och eventuellt nya fri
kvotärenden fram t o m den slutliga intagningen till gymnasieutbildningar läsåret 2004-2005.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2004-06-24
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§ 79

Anhållan om att få studera vid Glimåkra folkhögskola
som alternativ till gymnasiestudier
Dnr 2004.219 612

Beslut
NN medges att under läsåret 2004-2005 studera vid
Glimåkra folkhögskola varefter en avstämning av studierna skall
ske.
Kostnader för inkvartering beviljas inte utan det är obligatoriskt
inackorderingsbidrag som skall utgå alternativt gymnasiekort som skall
erhållas.
Ärendet
Arbetsutskottet beslöt 2003-06-04, § 59 att medge NN
att under läsåret 2003-2004 studera vid Glimåkra folkhögskola
varefter en avstämning av studierna skulle ske.
Då det på tilltänkt utbildning inte fanns några platser kvar läsåret
2003-2004 ansöker målsman till NN i skrivelse
2004-05-25 om att dottern får påbörja utbildningen vid Glimåkra
folkhögskola läsåret 2004-2005.
Beslutsunderlag
Målsmans anhållan 2004-05-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 71 där man föreslog att NN
medges att under läsåret 2004-2005 studera vid Glimåkra folkhögskola
varefter en avstämning av studierna skall ske.
Kostnader för inkvartering beviljas inte utan det är obligatoriskt
inackorderingsbidrag som skall utgå alternativt gymnasiekort som skall
erhållas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2004-06-24
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§ 80

Gymnasiesamverkan mellan kommunerna i Skåne
Nordost
Dnr 2004.228 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta
fram konkreta förslag till gymnasiesamverkan mellan kommunerna i
Skåne Nordost. Avrapportering till Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott ska ske successivt under arbetets gång.
Ärendet
Gymnasiekommitténs betänkande som utmynnade i regeringen
proposition 2003/04:140 ”Kunskap och kvalitet – elva steg för
utvecklingen av gymnasieskolan” överlämnades till riksdagen
2004-04-22.
Kommunförbundet Skåne initierade under 2003 förberedelsearbetet
inför gymnasiereformen. På såväl tjänstemanna- som politikernivå
har ett antal träffar hållits. Arbetet har också skett i fyra delregioner
av Skåne, där Hässleholm tillhör Skåne Nordost tillsammans med
Kristianstad, Östra Göinge, Osby, Perstorp, Höör, Hörby samt Bromölla
genom gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg.
Vid senaste mötet i Skåne Nordost enades de politiska representanterna
från kommunerna om att genom nämndsbeslut ge förvaltningarna i
respektive kommun uppdraget att tillsammans arbeta fram konkreta
förslag på samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 73 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta
fram konkreta förslag till gymnasiesamverkan mellan kommunerna i
Skåne Nordost. Avrapportering till Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott ska ske successivt under arbetets gång.
Beslutsgång
Yrkande
Urban Widmark (m) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 81

Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2004-2005
Dnr 2004.217 617

Beslut
Den preliminära intagningen till gymnasiesärskolans program
läsåret 2004-2005 godkännes.
Ärendet
Preliminärt har följande intagning till gymnasiesärskolans program
inför läsåret 2004-2005 gjorts:
Basår
Yrkesträning
Autistgrupp
Verksamhetsträning
Totalt

20 elever
4"
2"
4"
30 elever

7 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande
23 från andra kommuner. Siffrorna är preliminära eftersom en del av
eleverna ännu inte givit något definitivt besked p g a att man även sökt
till andra skolor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 74 där man föreslog att den preliminära
intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2004-2005
godkännes.
Beslutsgång
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 82

Utläggning av Barn- och utbildningsnämndens
ledamöters och ersättares e-postadresser mm
på nämndens internethemsida
Dnr 2004.150 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller att Kommunstyrelsen
utarbetar riktlinjer och strategier avseende förtroendevaldas
e-post eftersom det berör samtliga kommunens nämnder.
Ärendet
Ledamoten Urban Widmark har framfört önskemål om att
ledamöternas och ersättarnas i Barn- och utbildningsnämnden
hemadresser, telefonnummer och e-postadresser skall läggas ut
på Barn- och utbildningsnämndens internethemsida. Enligt
personuppgiftslagen kräver detta att skriftligt tillstånd inhämtas
från berörda.
Ärendet berör inte bara Barn- och utbildningsnämnden, då
flertalet politiker också innehar andra uppdrag i t ex
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, bolagsstyrelser och
samverkansorgan. Övergripande kommunal policy för utläggning
av personuppgifter på hemsidor saknas. Innan nämnden behandlar
frågan bör därför Kommunstyrelsen utarbeta riktlinjer, som kan
vara vägledande för nämnder och övrig kommunal verksamhet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 48 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden anhåller att Kommunstyrelsen
utarbetar riktlinjer för utläggning av personuppgifter på
internethemsidorna.
Barn- och utbildningsnämnden 2004-04-30 där man återremitterade
ärendet.
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 75 där man beslöt att utan något
förslag överlämna ärendet till Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2004-06-10.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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Förvaltningens förslag
Då ärendet berör samtliga kommunens nämnder anhålles att
Kommunstyrelsen utarbetar riktlinjer och strategier avseende
förtroendevaldas e-post.
Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
”Barn- och utbildningsnämndens hemsida skall snarast kompletteras
med uppgifter om e-postadresser och/eller telefonnummer för de
ledamöter och ersättare som så önskar.”
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att Barn- och
utbildningsnämnden antar Lars-Göran Wibergs yrkande.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet i den
del som avser tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 83

Revidering av Trafikplan – Yttrande
Dnr 2004.54 510

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar det av förvaltningen 2004-06-09
föreslagna yttrandet som sitt eget yttrande till Tekniska nämnden.
Ärendet
Tekniska nämnden har för eventuella synpunkter översänt förslag
till revidering av nu gällande Trafikplan.
Synpunkterna skall vara Tekniska nämnden tillhanda senast den
31 augusti 2004.
Beslutsunderlag
Remissförslag 2004-03-12 gällande revidering av Trafikplanen.
Förvaltningens förslag till yttrande 2004-06-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 76 därt man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden antar det av förvaltningen 2004-06-09
föreslagna yttrandet som sitt eget yttrande till Tekniska nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 84

Kostnadsersättning för resor p g a växelvis boende
Dnr 2004.199 623

Beslut
Busskort beviljas för eleverna terminsvis i avvaktan på vad som
kommer att fastställas i den nya skollagen.
Ärendet
NN ansöker i skrivelse 2004-05-26 om kostnadsersättning (busskort) för sina barn Ns och Ns resor mellan
Hässleholm och Tyringe. Barnen går i Tyringe skola och skall
växelvis bo hos modern i Hässleholm och fadern i Röke.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-06-10, § 77 där man föreslog att busskort
beviljas för eleverna terminsvis i avvaktan på vad som kommer att
fastställas i den nya skollagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 85

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2004-06-24 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Arbetsutskottets protokoll 2004-06-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
1-2
88-101
60-66
71-100
31-46
48-55
42-55
40-43
4-6
63-78

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 86

Kontaktperson vid område 9, Centrum/Öster efter
Annika Jedhammar-Purk resterande tid av mandatperioden 2003-2006
Dnr 2004.249 600

Beslut
Per-Åke Purk (v) utses som kontaktperson vid område 9,
Centrum/Öster efter Annika Jedhammar-Purk (v).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 87

Ersättare i Omvårdnadsprogrammets programråd
efter Annika Jedhammar-Purk resterande tid av
mandatperioden 2003-2006
Dnr 2004.250 600

Beslut
Per-Åke Purk (v) utses som ersättare i Omvårdnadsprogrammets
programråd efter Annika Jedhammar-Purk (v).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 88

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

Justerare

1

Linnéskolans matsal

2

Skolverkets underrättelse 2004-05-17 om beslut avseende
kränkande behandling av grundskoleelev vid Kyrkskolan.
Dnr 2003.211 611

3

Förvaltningens redovisning av sjukfrånvaron i Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter januari-april 2004.

4

Skrivelser från klassföräldrarna NN och
NN m fl angående lärarbyte på Kyrkskolan.
Dnr 2004.172 611

5

Skrivelse från föräldrar på Gunghästens förskoleavdelning i
Hästveda. Dnr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 89

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1

Kommunfullmäktige 2004-06-01, § 80. Beslut
att investeringar av anslagstyp 1, med omedelbar verkan,
skall prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan
verkställande sker,
att indragning ska ske av 0,7% av varje nämnds nettobudget
beräknad på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i
oktober 2003, samt
att respektive nämnd/förvaltning skall redovisa genomförda
och planerade åtgärder samt konsekvenser av beslutet senast
den 15 augusti 2004.
Dnr 2004.156 041

2

Kommunfullmäktige 2004-06-01, § 92. Beslut
att godkänna Annika Jedhammar-Purks (v) avsägelse från
uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, samt
att till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse Per-Åke
Purk (v)
Dnr 2004.234 102

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-06-24
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§ 90

Tack
Ordföranden framför ett tack till alla för arbetet under den
gångna terminen med tillönskan om att de får en skön
midsommar och sommar.
Kristina Lind framför nämndens tack till ordföranden och
tillönskar honom och övriga en skön midsommar och sommar.
Förvaltningschef Jan Dahlberg tackar nämnden för den gångna
terminen och tillönskar alla en skön sommar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

