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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-09-23

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:25
Sammanträdet ajournerat klockan 09:05-09:25

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

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

Övriga närvarande
Ersättare

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

Personalföreträdare

Claes Ruderstam (SACO), §§ 118-124

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

Urban Widmark

Justerade paragrafer

§§ 118-133

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2004-09-30, kl 17:00

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Urban Widmark

Sid

1 (21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2004-09-23
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-09-23

Datum då anlaget
sätts upp

2004-10-01

Datum då anslaget
tas ned

2004-10-25

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2004-09-23

§ 118

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01—08-31
Dnr 2004.123 042

Beslut
Förvaltningens 2004-09-10 framtagna uppföljningsrapport godkännes
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-09-10 med riktpunkt den 31 augusti 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett överskott på
98.000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-09-10.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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Sid

2004-09-23
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§ 119

Måltidsutredningen – Yttrande
Dnr 2003.420 622

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget yttrande 2004-09-09
med de ändringar man vid dagens sammanträde enats om som
yttrande över måltidsutredningen.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för Barn- och utbildningsnämndens yttrande översänt slutrapporten av måltidsutredningen.
Yttrandet skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast
den 30 september 2004.
Handlingar
Slutrapport av måltidsutredningen daterad 2003-12-18 och
reviderad 2004-06-21.
Skrivelse från Katharina Gustafsson m fl på Ljungdalaskolan.
Yttrande daterat 2004-09-09 och reviderat 2004-09-23.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 100 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden efter det att
förvaltningen reviderat framtaget utkast till yttrande i enlighet med
vad som framkom vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Yrkanden och förslag
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar att viss revidering görs av det 2004-09-09
framtagna förslaget till yttrande.
Ajournering.
Ajournering begärs. Ajournering kl 09:05-09:25.
Ordföranden sammanfattar ett förslag till revidering av det 2004-09-09
framtagna förslaget till yttrande.
En enig nämnd ställer sig bakom de av ordföranden föreslagna
revideringarna.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§120

Inrättande av specialutformat gymnasieprogram,
Internationellt program med naturvetenskaplig och
samhällsvetenskaplig profil
Dnr 2004.314 612

Beslut
Från och med läsåret 2005-2006 inrättas specialutformat program,
Internationellt program med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil.
Programmål fastställes senare.
Ärendet
Specialutformat program, Internationellt program med
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil.
I skrivelse 2004-09-03 redovisar gymnasieskolorna innehåll och
struktur för programmet. Komplettering av programmål kommer
att göras senare.
Beslutsunderlag
Gymnasieskolornas skrivelse 2004-09-03.
Ärendets tidigare behandling
Information om programmet har lämnats vid arbetsutskottets
sammanträde 2004-02-12, § 10.
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 101 där man föreslog att det
från och med läsåret 2005-2006 inrättas specialutformat program,
Internationellt program med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil.
Programmål fastställs senare.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Axelsson (s),
Lars-Göran Wiberg (c), Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv),
Lars Arvidsson (fp) och Urban Widmark (m) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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2004-09-23

§ 121

Inrättande av specialutformat Idrottsprogram med
naturvetenskaplig profil
Dnr 2004.315 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner det av arbetsutskottet
fattade beslutet att ärendet skall behandlas i samband med att
man tar ställning till gymnasieskolans framtida organisation.
Ärendet
Gymnasieskolorna redovisar i skrivelse 2004-09-03 programmål
och timplaner för specialutformat program, Idrottsprogram med
naturvetenskaplig profil.
Beslutsunderlag
Gymnasieskolornas skrivelse 2004-09-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 102 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas i samband med att man tar ställning till
gymnasieskolans framtida organisation.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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2004-09-23

Sid
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§ 122

Inrättande av lokal kurs i administration inom Handelsoch administrationsprogrammet
Dnr 2004.283 612

Beslut
Lokal kurs inrättas fr o m läsåret 2004-2005 i enlighet med 2004-09-01
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande kurs, enligt
redovisat kursdokument, får inrättas inom Handels- och
administrationsprogrammet f r o m läsåret 2004-2005.
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Administration
Datakörkort, 100 poäng
ADM1503

Mål för kursen
Kursen skall ge kunskaper motsvarande datakörkortet ECDL
omfattande följande sju moduler:
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

-

Allmän IT-kunskap
Operativsystem och filhantering
Ordbehandling
Kalkyl
Databaser
Presentation
Information och kommunikation

Beslutsunderlag
Reviderat kursdokument 2004-09-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-08-12, § 88.
Barn- och utbildningsnämnden 2004-08-26 där ärendet
återremitterades för komplettering och revidering av bl a mål och
kursinnehåll.
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 107 där man föreslog att lokal kurs
inrättas fr o m läsåret 2004-2005 i enlighet med 2004-09-01
redovisat kursdokument.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-09-23

Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sid

9

§ 123

Inrättande av lokal kurs i Idrott och hälsa inom
gymnasieskolans samtliga program
Dnr 2004.302 612

Beslut
Lokal kurs inrättas fr o m läsåret 2004-2005 i enlighet med
redovisat kursdokument.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom samtliga
gymnasieskolans program fr o m läsåret 2004-2005.
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Idrott och hälsa
Massage och avspänning, 100 poäng
IDH1505

Mål för kursen
Kursen skall utveckla praktiska och teoretiska kunskaper i klassisk
massage, ge insikter om hur detta påverkar människans hälsa. Den
skall även ge kunskaper om hur man använder olika tekniker för
avslappning/avspänning inom massagens olika former. Kursen skall
även förmedla insikter och kunskaper om massagens, beröringens och
avslappningens betydelse för att motverka våld, mobbing och
aggressioner. Kursen skall även ge kunskap och insikt om massagens
etik och moral.
Beslutsunderlag
Kursdokument upprättat av gymnasieskolorna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 109 där man föreslog att lokal kurs
inrättas fr o m läsåret 2004-2005 i enlighet med redovisat kursdokument.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 124

ITiS, datorer och datoranvändning – Utvärdering
Dnr 2004.318 601

Beslut
Utvärderingsrapporten godkännes.
Ärendet
Det nationella programmet IT i skolan (ITiS) har pågått under
åren 1999-2002 och omfattat förskoleklass, grundskola, särskola,
gymnasieskola samt kommunala vuxenutbildningen.
ITiS har bestått av ett antal delar som innefattar kompetensutveckling,
stimulansåtgärder samt infrastruktursatsning.
ITiS-satsningen är en mycket stor kompetenssatsning i svensk skola.
Det unika med satsningen är att IT-tekniken använts som
incitament för förändring och skolutveckling.
Förvaltningen redovisar i rapport daterad augusti-2004 för hur långt
man kommit med IT-satsningen samt för de utvecklingsinsatser som
kommer att behövas framöver.
Beslutsunderlag
Utvärderingsrapporten ITiS, datorer och datoranvändning augusti-2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 108 där man föreslog att
utvärderingsrapporten godkännes.
Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 125

Ändrade villkor för olycksfallsförsäkring för elever,
barn och ungdomar
Dnr 2004.294 059

Beslut
Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen, då det är av principiell
karaktär, för beslut och eventuell finansiering.
Ärendet
NICON Försäkringsmäklarna AB meddelar i skrivelse 2004-06-22
att Folksam inför kommande försäkringsperiod som träder in den
1 januari 2005 kommer att ändra villkoren för kommunens
olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar m fl inom
Hässleholms kommuns verksamhetsområde.
Hässleholms kommun har 2004 tecknat 12.000 heltidsförsäkringar
för barn 0-1 år och barn/elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt för barn som inte är
inskrivna i förskolan (ca 15%).
För elever i kommunala vuxenutbildningen, sfi, grundvux, särvux etc
har tecknats 2.000 försäkringar avseende skoltid och resor till och
från skolan.
2005 höjs avgiften från 55 kronor till 85 kronor per elev. Detta
innebär en kostnadsökning med 360.000 kronor.
Om försäkringen ändras till att endast gälla under skoltid/vistelsetid
samt resa till och från skolan/verksamheten minskas premien till
34:50 kronor per barn/elev, vilket innebär en kostnadsminskning
med 246.000 kronor.
Om detta alternativ väljes erbjuds föräldrarna möjlighet att teckna en
tilläggsförsäkring för fritiden till en premie på 150 kronor per barn
och år.
Tekniska nämndens arbetsutskott har 2004-08-12, § 132 beslutat att
inhämta Barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. Yttrandet
skall vara Tekniska nämnden tillhanda senast den 30 september 2004.
Ärendet är av principiell natur då det berör barn som inte ingår
i Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde såsom
exempelvis 0-1-åringarna och barn som inte är inskrivna i förskolan
(ca 15%).
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid

2004-09-23
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2004-08-12, § 132.
NICON Försäkringsmäklarna AB skrivelse 2004-06-22 om
villkorsändring av olycksfallsförsäkringen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, 104 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen, då det är av principiell
karaktär, för beslut och eventuell finansiering.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 126

Syskonförtur vid föräldraledighet – Komplettering av
tillämpningsföreskrifterna
Dnr 2004.317 710

Beslut
De av Barn- och utbildningsnämnden 2003-02-26, § 32 antagna
tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgstaxan kompletteras med
följande:
Barn med äldre syskon kvar i barnomsorgen under föräldraledighet har förtur till placering på samma förskola eller
familjedaghem som syskonet.
Ärendet
Nuvarande regler innebär att syskon ställs i kö på yngsta barnets
födelsedatum om plats önskas till alla syskon samtidigt. Det
innebär att man tar hänsyn till familjens behov så till vida att
syskon placeras på samma ställe om föräldrarna så önskar.
När dessa regler antogs fanns inte rätten att behålla barnomsorgsplatsen vid föräldraledighet. En rättighet som de flesta använder
sig av idag. När det är dags att placera det yngsta barnet så finns
det kanske inte plats på den förskola/familjedaghem där det äldre
syskonet är placerat, därför att andra barn går före i kön. Om
familjen även har skolbarn som har fritidshemsplats så kan det
innebära att man får lämna och hämta barn på tre till fyra ställen.
Beslutsunderlag
2004-09-03 reviderade tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 105 där man föreslog att de av
Barn- och utbildningsnämnden 2003-02-26, § 32 antagna
tillämpningsföreskrifterna för barnomsorgstaxan kompletteras med
följande:
Barn med äldre syskon kvar i barnomsorgen under föräldraledighet har förtur till placering på samma förskola eller
familjedaghem som syskonet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 127

Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2004-2005

Dnr 2004.217 617

Beslut
Intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2004-2005
godkännes.
Ärendet
Följande intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2004-2005 har gjorts:
Basår

20 elever

(Ev tillkommer ytterligare
2 elever)

Yrkesträning (Individuellt program)
4"
2"
Autistgrupp (Individuellt program)
2"
Verksamhetsträning (Individuellt program)
Totalt
28 elever
7 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande
22+ eventuellt 2 från andra kommuner.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-24, § 81 där den preliminära
intagningen till gymnasiesärskolans program läsåret 2004-2005
godkändes.
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 105 där man föreslog att intagningen
till gymnasiesärskolans program läsåret 2004-2005 godkännes.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 128

Ansökan om kostnadsersättning för resor p g a växelvis
boende
Dnr 2004.319 623

Beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad som
kommer att fastställas i den nya skollagen samt eventuellt andra
förändringar som kan påverka beslutet.
Ärendet
NN anhåller i skrivelse om busskort för sonen
NNs resor mellan Hässleholm och Tormestorp.
Sonen bor växelvis hos modern i Hässleholm och fadern i
Tormestorp.
Sonen är folkbokförd i Hässleholm men har valt att gå kvar i
Tormestorps skola.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 110 där man föreslog att busskort
beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad som kommer att
fastställas i den nya skollagen samt eventuellt andra förändringar
som kan påverka beslutet.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Inbjudan till Handikappdag – Handikapprådet i
Hässleholms kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från deltagande
eftersom nämnden har sitt ordinarie sammanträde samma dag.
Om Handikappdagen förläggs till annan tidpunkt kommer ärendet
att behandlas ånyo.
Ärendet
Handikapprådet i Hässleholms kommun inbjuder till handikappdag
Torsdagen den 21 oktober 2004, kl 08.30 – 12.00
Plats: Ebernesersalen, Östergatan 5, Hässleholm
Anmälan skall vara inlämnad senast den 14 oktober 2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 111 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Utbildningsdag för Hässleholms kommuns anställda
och förtroendevalda
Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
Ärendet
Samtlig personal och förtroendevalda har inbjudits till utbildningsdag
där följande kommer att tas upp
- Att vara utsatt för sexuella övergrepp
- Invandrade kvinnors situation i Sverige
Tid och plats: Onsdagen den 15 september 2004, T4 matsal
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-09-09, § 112 där man beslöt att anmäla
Lena Axelsson till utbildningsdagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 131

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
1

Kajsa Wejryds slutrapport september 2004 med utvärdering av
Barn- och utbildningsförvaltningens styrning inom grundskolan
samt organisation och kostnader kring barn i behov av särskilt
stöd.
Dnr 2004.253 049

2

Skrivelse daterad 2004-06-07 från Treklöverns Föräldraförening
med önskemål att man skall få valmöjlighet att fördela de
15 fria timmarna i förskolan.
Dnr 2004.224 710

3

Skoldagarna i Malmö den 1-3 november 2004.

4

Nytt förslag till bemanning och finansiering av kommunal
fordonsenhet.

5

Lokala styrelsernas arvoden – användningen av dessa.

6

Följande skrivelser har inkommit med anledning av Kulturnämndens
förslag att lägga ned skolbibliotekscentralen:
Skrivelse 2004-09-06 från personalen på Grönängsskolan.
Skrivelse 2004-09-16 från den pedagogiska personalen på
Ljungdalaskolan.
Skrivelse september 2004 från pedagogerna i område 6, Vinslöv.
Skrivelse 2004-09-07 från arbetslaget på Vankiva skola.
Skrivelse 2004-09-06 från personalen på Vittsjö skola.
Skrivelse 2004-09-07 från arbetslaget på Mala skola.
Dnr 2004.313 600

Justerare

7

Skrivelse 2004-08-19 från personalen på T4-särskola samt förslag
till svarsskrivelse.
Dnr 2004.297 029

8

Skrivelse 2004-08-03 från NN samt förslag till
svarsskrivelse.
Dnr 2004.296 029

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 132

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.

Justerare

1

Skolverkets underrättelse 2004-08-12 om att man avser att
genomföra tillsyn vid John Bauer-gymnasiet i Hässleholm.
Dnr 2004.285 612

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-08, § 292.
Beslut att i yttrande till Skolverket avstyrka ansökan från
UVS Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Dnr 2004.245 612

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-08, § 293.
Beslut att i yttrande till Skolverket avstyrka ansökan från
NOVA-gymnasiet ekonomisk förening om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun.
Dnr 2004.191 612

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-09-23
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§ 133

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsprotokoll som förtecknats i protokoll
2004-09-23 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
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
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Bo Selander, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Inger Persson, rektor
Arbetsutskottets protokoll 2004-09-09

Justerare
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