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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-11-18

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:15
Sammanträde ajournerat kl 10:55-11:10

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)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp), §§ 145-155, kl 08:30-11:20

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Joachim Fors (s), tjg för Ingvar Nilsson (s)
Lynn Thulin (m), tjg för Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Kenneth Aronsson (m), tjg för Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
§ 145-148
Kristina Berglund (m), tjg för Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
§ 149-158, kl 10:00-12:15
Hans J Werner (fp), tjg för Lars Arvidsson (fp) §§ 156-158
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Kenneth Aronsson (m), §§ 149-158
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 147-149
Claes Ruderstam (SACO), §§ 147-149

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Inger Persson, rektor § 146
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2004-11-25, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 145-158

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Eskil Engström

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Eskil Engström

Sid

1 (23)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-11-18
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-11-18

Datum då anlaget
sätts upp

2004-11-29

Datum då anslaget
tas ned

2004-12-21

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 145

Yrkande om tillägg till föredragningslistan – Hässleholms
Montessoricentrums ansökan om utökning av antalet
platser
Dnr 2004.174 718

Beslut
Hässleholms Montessoricentrums ansökan om utökning av antalet
platser tas upp för behandling vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde den 9 december 2004.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget yrkande att ansökan skall behandlas vid
dagens sammanträde.
Ärendet
Beslutsgång
Yrkanden
Ledamoten Urban Widmark (m) yrkar att Hässleholms Montessoricentrums ansökan om utökning av antalet platser tas upp för
behandling vid dagens sammanträde.
Ordföranden (s) föreslår att Hässleholms Montessoricentrums ansökan
behandlas vid Barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde
den 9 december 2004.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Urban Widmarks (m) yrkande
om att Hässleholms Montessoricentrums ansökan skall behandlas vid
dagens sammanträde dels sitt eget yrkande om att ansökan skall
behandlas vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
9 december 2004 och finner sitt eget yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2004.373 607

Beslut
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2004-11-10 och till
dess att drogfrihet påvisas dock längst till och med höstterminen
2004.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Rektor vid Ungdomscentrum, Inger Persson redogör i skrivelse
2004-11-10 för åtgärder som vidtagits mot en elev med bl a
interimistisk avstängning under tiden 2004-11-10—11-18
(Gymnasieförordningen 6 kap 23-24 §§).
Elevens vårdnadshavare har 2004-11-10 i skrivelse informerats om
rätten att muntligen yttra sig på nämndens sammanträde.
Förvaltningens förslag
Eleven förvisas från Ungdomscentrum från 2004-11-10 och till
dess att drogfrihet påvisas dock längst till och med höstterminen
2004.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning
godkänns.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 147

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01—10-31
Dnr 2004.123 042

Beslut
Förvaltningens 2004-11-11 framtagna uppföljningsrapport godkännes
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Presidiet skall till följd av att ytterligare en rektor visar stort
underskott i prognosen boka in en träff med denna för att få klarhet
över orsaken.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-11-11 med riktpunkt den 31 oktober 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett underskott på
1.089.000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-11-11.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Utvärdering av styrningen inom grundskolan och
organisationen kring barn i behov av särskilt stöd –
Konsultrapport
Dnr 2004.253 049

Beslut
NNs slutrapport översändes tillsammans med den av
förvaltningen 2004-11-10 framtagna redovisningen över sak-/
faktafel som finns i rapporten till Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
för efterhörande om vilka åtgärder man tänker vidtaga till följd av
förvaltningens redovisning.
Ärendet återremitteras i avvaktan på svar från Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers.
Barn- och utbildningsnämnden framför dessutom ett stort tack till
controller Anders Svensson för det arbete han lagt ned på att ta fram
redovisningen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-11-20, § 147 att en
ekonomisk genomlysning skulle ske av Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Förvaltningschefen fick i uppdrag att med extern hjälp
påbörja arbetet.
Arbetsutskottet har diskuterat ärendet och enats om uppläggningen
av genomförandet av utvärderingen.
NN, Komrev har 2004-10-20, efter de slutliga diskussionerna
med arbetsutskottet den 23 september 2004, inkommit med sin
slutrapport av utvärderingen som är daterad oktober 2004.
Barn- och utbildningsnämnden har bl a 2004-09-23 fått information i
ärendet.
Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-11-20, § 147
Dnr 2003.462 041
NNs konsultrapport daterad oktober 2004.
Förvaltningens redovisning 2004-11-10 av kompletterande sak-/
faktauppgifter till NNs konsultrapport.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 125 där man uppdrog åt förvaltningschefen att i särskild skrivelse redovisa de sak-/faktafel som finns i
NNs slutrapport och att ärendet därefter skulle behandlas
direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Yrkande
Ordföranden (s) föreslår att NNs slutrapport tillsammans
med förvaltningens 2004-11-10 redovisning av sak-/faktafel som
finns i rapporten skall översändas till Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
för efterhörande om vilka åtgärder man tänker vidtaga till följd av
förvaltningens redovisning.
Ärendet återremitteras i avvaktan på svar från Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m) yrkar
bifall till ordförandens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Riktat statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
Dnr 2004.345 047

Rättelse
04-12-09.
2003 som var
felaktigt har
rättats till
2004.

Beslut
Det preliminära statsbidraget fördelas per den 1 januari 2005.
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 skall efter utvärdering pröva användningen
av statsbidraget för år 2006.
Ärendet
I regeringens proposition 2004/05:11 tillförs kommunerna ett särskilt
statsbidrag för att kunna anställa förskollärare, barnskötare eller annan
personal i förskolan. Enligt förhandsbesked tillförs Hässleholms
kommun år 2005 4,5 miljoner kronor och 2006 respektive 2007 9,1
miljoner kronor, varefter statsbidraget inordnas i det generella
kommunbidraget.
För att få del av bidraget skall en kommun använda bidraget till att öka
personaltätheten i förskolan jämfört med kommunens genomsnittliga
personaltäthet under 2003 och 2004. Om kommunen har en lägre
personaltäthet under 2005 än snittet åren 2003 och 2004 måste
mellanskillnaden täckas med kommunala insatser innan bidraget kan
utnyttjas. I kommuner med ett minskande antal inskrivna barn i
förskolan kan bidraget användas till att öka personaltätheten genom
att behålla redan anställd personal. Under 2005 och 2006 kan upp till
25% av bidraget få användas till personalkostnader för att motverka en
minskning av personaltätheten i kommuner med ökat antal inskrivna
barn i förskolan. Bidraget skall fördelas efter samma principer till både
kommunala och enskilda verksamheter. Bidraget behöver inte sökas utan
rekvireras av kommunen och avstämning sker i efterhand.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Enligt propositionen är mer personal en avgörande faktor för att förbättra
förskolans kvalitet och arbetsmiljö. Med mer personal kan barngruppernas storlek minska och förutsättningarna öka för att mer tid
ägnas åt barn i behov av särskilt stöd. Ett tillskott av personal gör det
också möjligt att tillföra förskolan ytterligare kompetenser, t ex
konstnärlig, musikalisk och pedagogisk.
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att utarbeta närmare
föreskrifter. Dessa är i dagsläget inte kända men väntas föreligga under
slutet av året. Då Hässleholms kommuns barnomsorg under 2003 befann
sig i ett uppbyggnadsskede och troligen hade vissa överanställningar finns
en viss risk att genomsnittet för 2003 och 2004 kan ligga något över
genomsnittet för 2005 innebärande att ett kommunalt tillskott krävs för
att få utnyttja statsbidraget.
Följande två handlingsalternativ föreligger:
-

Fördelningen görs när detaljregler och statistik föreligger.
Det preliminära statsbidraget fördelas fr o m 1 januari 2005.

Det första alternativet kommer att innebära stora svårigheter att
rekrytera personal då detta måste ske under pågående termin. Ur
verksamhetens synvinkel är därför det andra alternativet att föredra
även om det innebär ett visst risktagande.
Fördelningen av statsbidraget till rektorsområden/enskilda förskolor bör
ske utifrån det genomsnittliga barnantalet under 2004 räknat på maj och
november månad med ett krontalsbelopp per barn.

Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-10-31, § 136 att uppdra
åt förvaltningschefen att rekvirera statsbidraget.
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 126 där man beslöt att uppdra åt
förvaltningschefen att utifrån vid sammanträdet förda diskussioner till
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde ta fram förslag till hur
statsbidraget skall användas och fördelas.
Förvaltningens förslag
Det preliminära statsbidraget fördelas per den 1 januari 2005.
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.

Justerare
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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 skall efter utvärdering pröva användningen
av statsbidraget för år 2006.
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§ 150

Kostnadsersättning för resor p g a växelvis boende
Dnr 2004.357 623

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
NN och NN ansöker i skrivelse om kostnadsersättning för sin dotters resor mellan Hässleholm och Vinslöv.
Dottern bor växelvis hos modern i Hässleholm och fadern i Vinslöv.
Dottern går på Furutorpskolan och är folkbokförd i Vinslöv.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 122 där man beslöt att i avvaktan på
vad som kommer att fastställas i den nya skollagen bevilja eleven
busskort mellan Hässleholm och Vinslöv under den tid som växelvis
boende är aktuellt.

Justerare
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§ 151

Laglighetsprövning enligt kommunallagen – Yttrande
(Mål nr 8401-04 Rotel 405)
Dnr 2004.248 048

Beslut
Som sitt eget yttrande till Länsrätten antar Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen förslag 2004-11-17 som yttrande över
Hässleholms Montessoricentrums yttrande över Barn- och
utbildningsnämndens tidigare yttrande i ärendet.
Som sitt eget yttrande till Länsrätten antar Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen förslag 2004-11-17 som yttrande över
Urban Widmarks yttrande över Barn- och utbildningsnämndens
tidigare yttrande i ärendet.
Reservationer
Kristdemokratiska partiets, Moderat samlingspartiets och Folkpartiet
liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget avslagsyrkande på de båda yttrandena.
Ärendet
Länsrätten har 2004-10-15 gett Barn- och utbildningsnämnden
möjlighet att yttra sig över Urban Widmarks och Hässleholms
Montessoricentrums yttranden över de av Barn- och utbildningsnämnden
2004-08-26, §§ 103 och 104 avgivna yttrandena i ärendet.
Efter erhållen dispens skall ett eventuellt yttrande vara Länsrätten
tillhanda den 26 november 2004.
Handlingar i ärendet
Länsrättens underrättelse 2004-10-15.
Barn- och utbildningsnämndens tidigare yttranden i ärendet
2004-08-26, §§ 103 och 104.
Yttrande 2004-11-17 över Hässleholms Montessoricentrum yttrande
till Länsrätten.
Yttrande 2004-11-17 över Urban Widmarks yttrande till Länsrätten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 123 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
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Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) yrkar att förvaltningens förslag 2004-11-17 skall
utgöra yttrande över Hässleholms Montessoricentrums yttrande
till Länsrätten över det av Barn- och utbildningsnämndens avgivna
yttrandet i ärendet.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lena Axelssons yrkande om
att förvaltningens förslag 2004-11-17 skall utgöra yttrande till
Länsrätten dels Kristina Linds m fl avslagsyrkande till föreslaget
yttrande och finner Lena Axelssons yrkande bifallet.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar att förvaltningens förslag 2004-11-17
skall utgöra yttrande över Urban Widmarks yttrande till Länsrätten
över det av Barn- och utbildningsnämndens avgivna yttrandet i ärendet.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m) och
Lars Arvidsson (fp) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs yrkande
om att förvaltningens förslag 2004-11-17 skall utgöra yttrande till
Länsrätten dels Kristina Linds m fl avslagsyrkande till föreslaget
yttrande och finner Lars-Göran Wibergs yrkande bifallet.
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§ 152

Motion ang kommunal skolpeng
Dnr 2003.424 101

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med
hänvisning till redovisningen i skrivelse 2004-10-25 och följande:
I grunden handlar motionen om synen på kommunal verksamhet, inom
vilka områden, utifrån vilka förutsättningar och hur denna skall bedrivas.
Dessa förutsättningar bör först klargöras på övergripande kommunnivå
innan en så omfattande förändring av skolväsendet utreds.
Hässleholm är Skånes till ytan största kommun och saknar i hög grad ett
”tätt” kommunikationsnät, varför valfriheten kommer att inskränkas till
de större orterna. Nämndens målsättning är att garantera en bra
utbildningsstandard i så många kommundelar som möjligt.
Införandet av fritt skolval innebär en risk för segregering, då barn till
resursstarka föräldrar väljer bort vissa skolor, vilket kan leda till att
oönskade skillnader i utbildningskvalité uppkommer.
Nämndens uppfattning är att inom nuvarande skolstruktur verka för
en ökad profilering av de enskilda skolorna och sträva efter att
tillgodose föräldrarnas val av skola. Detta arbete kommer att fortsätta
och kan ske utan de omfattande förändringar som föreslås i motionen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Barn- och utbildningsnämnden
att motionen avslås.
Reservationer
Kristina Lind (kd) och Lars Arvidsson (fp) reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget yrkande.
Urban Widmark (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2003-10-01 för utredning och yttrande
remitterat en av Urban Widmark, Moderata samlingspartiet ställd
motion, med förslag att Barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheterna och formerna för införandet av
kommunal skolpeng i Hässleholm.
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I motionen redovisas bl a att med kommunal skolpeng avses att
varje elev får en summa pengar (skolcheck) som skall följa
eleven till den skola som eleven valt och som skall täcka
utbildningskostnaden.
Barn- och utbildningsnämnden skall ansvara för finansieringen och
sätta upp utbildningsmålen. Däremot skall nämnden inte driva egna
skolor. De kommunala skolorna skall istället drivas av en ”produktionsnämnd” som har samma självständighet som de fristående skolorna.
Resursfördelningen skall ske på samma sätt oavsett vem som driver
skolan.
Handlingar i ärendet
Urban Widmarks, Moderata samlingspartiet motion 2003-09-28 ang
kommunal skolpeng.
Förvaltningens redovisning 2004-10-25 med klargörande av innebörden
av förslaget i motionen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 124 där man enhälligt föreslog att
motionen skulle avslås med hänvisning till redovisningen i skrivelse
2004-10-25 och följande
I grunden handlar motionen om synen på kommunal verksamhet, inom
vilka områden, utifrån vilka förutsättningar och hur denna skall bedrivas.
Dessa förutsättningar bör först klargöras på övergripande kommunnivå
innan en så omfattande förändring av skolväsendet utreds.
Hässleholm är Skånes till ytan största kommun och saknar i hög grad ett
”tätt” kommunikationsnät, varför valfriheten kommer att inskränkas till
de större orterna. Nämndens målsättning är att garantera en bra
utbildningsstandard i så många kommundelar som möjligt.
Införandet av fritt skolval innebär en risk för segregering, då barn till
resursstarka föräldrar väljer bort vissa skolor, vilket kan leda till att
oönskade skillnader i utbildningskvalité uppkommer.
Nämndens uppfattning är att inom nuvarande skolstruktur verka för
en ökad profilering av de enskilda skolorna och sträva efter att
tillgodose föräldrarnas val av skola. Detta arbete kommer att fortsätta
och kan ske utan de omfattande förändringar som föreslås i motionen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Barn- och utbildningsnämnden
att motionen avslås.
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Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) med instämmande av Kristina Berglund (m) yrkar
bifall till motionen.
Kristina Lind (kd) och Lars Arvidsson (fp) yrkar på följande:
Första stycket i arbetsutskottets beslutsförslag stryks.
Arbetsutskottets beslutsförslag bifalles i övrigt med följande ändringar:
I andra stycket som börjar ”I grunden….etc” ändras sista ordet ”utreds”
till ”genomförs”.
Femte stycket ändras till
”Nämndens uppfattning är att man inom nuvarande skolstruktur bör
verka för en ökad profilering av de enskilda skolorna och sträva efter
att tillgodose föräldrarnas val av skola. Nämnden menar att detta
arbete ska fortsätta och kan ske även om man inte genomför de
förändringar som föreslås i motionen.”
Sjätte stycket ändras till
”Med ovanstående påpekanden och reservationer anser Barn- och
utbildningsnämnden att motionens förslag att utreda frågan om
skolpeng kan bifallas.”
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 10:55 – 11:10.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden
proposition på dels Urban Widmarks yrkande och dels Kristina
Linds och Lars Arvidssons yrkande och finner att Barn- och
utbildningsnämnden utsett Urban Widmarks yrkande som motförslag
till huvudförslaget.
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Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag dels
Urban Widmarks yrkande och finner att Barn- och utbildningsnämnden
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Urban Widmarks yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Joachim Fors, tjg ersättare
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Lynn Thulin, tjg ersättare
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kristina Berglund, tjg ersättare
Summa
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x
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§ 153

Skolsituationen för grundskoleelev vid Västerskolan
- Yttrande Dnr 51-2004:2432
Dnr 2004.332 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2004-11-10
som sitt eget yttrande till Skolverket med den ändring man enas om
vid dagens sammanträde.
Ärendet
I skrivelse 2004-11-01 anmodar Skolverket Hässleholms kommun att
yttra sig över innehållet i anmälan avseende kriterierna för
betygssättning i musikämnet vid Västerskolan.
Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 1 december 2004.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2004-11-01 med begäran om yttrande.
Yttrande daterat 2004-11-10 och reviderat 2004-11-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 127 där man beslöt att uppdra åt
förvaltningschefen att ta fram förslag till yttrande och att ärendet
därefter skulle behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
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§ 154

Skolskjutsincidenter
Dnr 2004.360 623

Beslut
Skriftlig erinran tilldelas bussbolaget.
Ärendet
En del incidenter har förevarit vid skolskjutskörning där samma
bussbolag varit inblandat.
Handlingar i ärendet
Incidentrapporter från områden.
Skrivelser daterade 2004-10-25 och 2004-10-29 från Bussbolaget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 131 där man föreslog att skriftlig
erinran skulle tilldelas bussbolaget.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 155

Friskvårdsekonomiskt seminarium
Beslut
De som önskar deltaga anmäler sig genom egen försorg till
seminariet dock utgår ingen ersättning såsom för förlorad
arbetsinkomst eller arvode.
Ärendet
Personalkontoret har inbjudit politiker och chefer i Hässleholms
kommuns organisation till ett Friskvårdsekonomiskt seminarium.
Tid:
Plats:

Onsdagen den 8 december klockan 16:00 – 20:00
Norra Station, aulan

Anmälan senast torsdagen den 2 december.
Handlingar i ärendet
Personalkontorets inbjudan till seminariet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-04, § 130 där man föreslog att de som
önskar deltaga anmäler sig genom egen försorg till seminariet dock
utgår ingen ersättning såsom för förlorad arbetsinkomst eller arvode.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 156

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet
1

Barnomsorgssituationen våren 2005.

2

Protestlistor mot att man inte har möjlighet att till förskolan
välja att lämna barnen 5 timmar om dagen 3 dagar i veckan
istället för som nu bara 3 timmar om dagen då man är
föräldralediga eller arbetssökande.
Dnr 2004.361 710

3

Inkomna skrivelser med anledning av gjord utredning avseende
det framtida lokalbehovet i skolan mot bakgrund av minskningen
av elevantalet 2004-2010.
Skrivelse daterad 2004-11-09 från NN, Nävlinge
Skrivelse daterad 2004-11-04 från Seniorerna Vanneberga skola
Skrivelse daterad 2004-11-04 från Nävlinge Hembygdsförening
Skrivelse daterad 2004-11-06 från Föräldraföreningen för
Vanneberga skola genom NN
Skrivelse daterad 2004-11-09 från personalen på Vanneberga
skola
Skrivelse daterad 2004-11-06 från föräldrar genom familjen Jönsson,
Nävlinge
Skrivelse daterad 2004-10-21 från Hörja föräldraförening
Skrivelse daterad 2004-10-19 från Hörselskadades förening i
Hässleholm
Skrivelse från personalen på Silviaskolan
Skrivelse daterad 2004-11-11 från NN
Dnr 2004.259 219

4

Justerare

Skrivelse daterad 2004-11-10 från advokaterna Juhlin&Kruse,
Helsingborg ang avtal mellan Barn- och utbildningsnämnden
och Hässleholms Montessoricentrum.
Dnr 2004.248 048
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§ 157

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.

Ärendet
1

Justerare

Tekniska nämndens arbetsutskott 2004-10-08, § 167. Beslut
avseende bemanning och finansiering av kommunal fordonsenhet.
Dnr 2004.188 623
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§ 158

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2004-11-18 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Lars-Göran Johansson och Eva Abrahamsson,
rektorer
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2004-11-04
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