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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-12-09

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:00

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)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lynn Thulin (m) tjg för Susanne Rönnefeldt Berg (m)
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)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 159-166
Claes Ruderstam (SACO), §§ 159-166

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Per-Olof Henriksson, trafikansvarig, § 168
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Lars Arvidsson
Barn- och utbildningskontoret fredagen den 16 december 2004

Justerade paragrafer

§§ 159-180

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Lars Arvidsson

Sid

1 (29)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2004-12-09

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-12-09

Datum då anlaget
sätts upp

2004-12-20

Datum då anslaget
tas ned

2005-01-11

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 159

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01—11-30
Dnr 2004.123 042

Beslut
Förvaltningens 2004-12-08 framtagna uppföljningsrapport godkännes.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-12-08 med riktpunkt den 30 november 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett underskott på
65.000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-12-08.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 160

Resursfördelningsmodell för grundskola och barnomsorg
2005
Dnr 2004.391 040

Beslut
Principerna för fördelning av 2005 års resurser för barnomsorg och
grundskola fastställs enligt förvaltningens förslag 2004-11-24.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-11-24 tagit fram förslag till resursfördelningsmodell. Fördelningsmodellen består av områdesresurs, barnomsorgsresurs, elevresurs samt en verksamhetsgemensam resurs. Den
sistnämnda fördelas inte per elev eller område, utan innehåller
resurser för att täcka gemensamma kostnader, till exempel
skolskjutsar.
Resursfördelningsmodellen är i stort densamma som för 2004 och är
ett sätt att räkna fram områdenas budgetramar. Inom dessa fördelar
sedan rektor fritt sina resurser inom området.
Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell daterad 2004-11-24.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 132 där man föreslog att principerna för
fördelning av 2005 års resurser för barnomsorg och grundskola skulle
fastställas enligt förvaltningens förslag 2004-11-24.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 161

Internbudget – resursfördelning 2005
Dnr 2004.392 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2005 fastställs enligt
förvaltningens förslag 2004-11-24.
Reservation
”Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande, vilket ligger helt
i linje med oppositionens budgetförslag för Barn- och utbildningsnämnden 2005.
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiets och
Folkets Väls ledamöter.”
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige för 2005
tilldelats en nettobudgetram på 773.758.000 kronor.
Förvaltningen har utifrån den tilldelade nettobudgetramen tagit fram
förslag till internbudget och resursfördelning för 2005.
Förslaget bygger bland annat på följande förutsättningar:
-

De tre första årens statsbidrag för personalförstärkning i skola
och fritidshem har lagts in i det generella kommunbidraget,
vilket innebär att de inte längre återfinns på intäktssidan, utan
ligger i den givna ramen.

-

Det nya särskilda statsbidraget för personalförstärkning i förskolan
finns som centralt reserverade medel.

-

Personalkostnadsbesparingen för 2005 har fördelats på de olika
verksamheterna.

-

2004 års nedrevidering av ramen är inräknad och fördelad enligt
tidigare fattade beslut.

-

Kompensation har givits för ytterligare tre månaders kostnader
för löneökningarna 2004.

Den största osäkerhetsposten i internbudgeten är gymnasieskolans
elevavgifter, dels avgifterna till olika friskolor och dels de interkommunala
kostnaderna och intäkterna. Beräkningen i internbudgeten för hösten
2005 bygger på antagande om intagningsutfallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Beslutsunderlag
Internbudget-resursfördelning för 2005 daterad 2004-11-24.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 133 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiets och
Folkets Väls ledamöter yrkar bifall till den av förvaltningen 2004-11-24
föreslagna internbudgeten-resursfördelningen för 2005 med följande
tillägg:
Anslaget för fortbildning och kompetensutveckling skall från och med
höstterminen 2005 återgå till 2002-års nivå.
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar
bifall till den av förvaltningen 2004-11-24 föreslagna internbudgetenresursfördelning för 2005.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels avslag dels bifall till
Kristdemokratiska partiets , Moderata samlingspartiets, Folkpartiets
och Folkets Väls ledamöters tilläggsyrkande och finner att Barn- och
utbildningsnämndens avslagit tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 162

Utbyte av de kommunala skolbussarna
Dnr 2004.411 623

Beslut
En buss med 55 platser upphandlas 2005-08-01 som ersättning för
buss K-1 och finansieras av 2005 års investeringsbudget.
En buss med 55 platser upphandlas 2006-01-01 som ersättning för
buss K-2 och finansieras av 2006 års investeringsbudget.
De egna verksamheter på linjerna som körs av våra egna bussar
K-3, K-4 och K-5 avvecklas och ersätts av upphandling. Tidpunkten
fastställs efter förhandlingar med Tekniska kontoret rörande
avveckling av inhyrd personal.
Ärendet
Skolskjutskörningen sker idag dels på entreprenad dels med
fem kommunägda bussar.
Eftersom åldern på våra egna bussar är hög har reparationskostnaderna ökat avsevärt under de senaste åren. Dessutom
kommer troligen nya krav framöver att ställas på bussarnas
utrustning.
Förvaltningen redovisar 2004-12-02 en lägesrapport avseende de
egna bussarna samt förslag till åtgärder som innebär att egna fordonen
minskas från fem till två.
Förvaltningens förslag
En buss med 55 platser upphandlas 2005-08-01 som ersättning för
buss K-1 och finansieras av 2005 års investeringsbudget.
En buss med 55 platser upphandlas 2006-01-01 som ersättning för
buss K-2 och finansieras av 2006 års investeringsbudget.
De egna verksamheter på linjerna som körs av våra egna bussar
K-3, K-4 och K-5 avvecklas och ersätts av upphandling. Tidpunkten
fastställs efter förhandlingar med Tekniska kontoret rörande
avveckling av inhyrd personal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2004-12-09

Beslutsunderlag
Förvaltningens redovisning 2004-12-02.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2001-03-21, § 41.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Ingvar Nilsson (s), Lena Axelsson (s) och Lars Arvidsson (fp) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 163

Ansökan om tillstånd för utökning av antal platser –
Hässleholms Montessoricentrum
Dnr 2004.174 718

Beslut
Hässleholms Montessoricentrums ansökan avslås i avvaktan på att
den fördjupade analysen under våren 2005 blir klar avseende
barnomsorgssituationen i kommun.
Reservation
”Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande. Vi anser att
föräldrarnas önskemål om barnomsorgsform ska beaktas. Vi anser
likaså att dessa platser kan fylla en viktig funktion vad gäller att
avlasta de kommunala barngrupperna, som ofta är allt för stora.
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets, Folkpartiets
och Folkets Väls ledamöter.”
Ärendet
Hässleholms Montessoricentrum ansöker i skrivelse 2004-08-19
om tillstånd att snarast utöka med totalt 7 platser fördelade enligt
följande:
Ekbacken, Hässleholm
88:an, Hässleholm
Solstrålen, Vittsjö

2 platser
2 ”3 ”-

Ansökan motiveras med att efterfrågan är stor och att platserna
inryms i befintliga lokaler.
Under våren 2005 kommer det att finnas ett ökat behov av
barnomsorgsplatser i kommun. Behovet kommer dock att minska
betydligt inför hösten. En fördjupad analys av barnomsorgssituationen
kommer att ske under våren 2005.
Sammanställning, den 24 november 2004, över anmälningar till
barnomsorgsplatser visar att det finns totalt 156 stycken och av dessa
är det endast två som anmält sig för plats på Hässleholms
Montessoricentrums verksamheter. Dessutom står ett barn i kö för
överflyttning från kommunal till Montessoricentrums verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Handlingar i ärendet
Hässleholms Montessoricentrums ansökan 2004-08-19.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 137 där man föreslog att Hässleholms
Montessoricentrums ansökan skulle avslås i avvaktan på att den
fördjupade analysen under våren 2005 blir klar avseende
barnomsorgssituationen i kommunen.
Beslutsgång
Yrkanden
Urban Widmark (m) med instämmande av Kristina Lind (kd) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar att Hässleholms Montessoricentrums
ansökan om utökning av antalet platser skall beviljas.
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att Hässleholms
Montessoricentrums ansökan skall avslås i avvaktan på att den
fördjupade analysen under våren 2005 blir klar avseende barnomsorgssituationen i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Urban Widmarks med fleras
yrkande dels Lars-Göran Wibergs och Lena Axelssons yrkande och
finner att Barn- och utbildningsnämnden bifallit Lars-Göran Wibergs
och Lena Axelssons yrkande.
Omröstning begärs:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag innebärande att Hässleholms
Montessoricentrums ansökan skall avslås i avvaktan på att den
fördjupade analysen under våren 2005 blir klar avseende barnomsorgssituationen i kommunen.
Nej-röst för Urban Widmarks med fleras yrkande innebärande att
Hässleholms Montessoricentrums ansökan om utökning av antalet
platser skall beviljas.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Lars-Göran Wibergs och Lena Axelssons yrkande
mot 6 nej-röster för Urban Widmarks med fleras yrkande beslutar
Barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Lars-Göran Wibergs
och Lena Axelssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Lynn Thulin, tjg ersättare
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Justerare
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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

Utdragsbestyrkande

x
x
x
x
x
6

Avstår
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§ 164

Ansökan om utökning av en plats under våren 2005 –
Hästveda Farstorps pastorat
Dnr 2004.369 718

Beslut
Ansökan avslås eftersom samma regler måste gälla för såväl kommunal
som enskild verksamhet.
Ärendet
Ansökan har inkommit från Hästveda Farstorps pastorat om utökning
av en plats på förskolan Änglabus i Hästveda under tiden 2005-01-07
fram till höstterminens start 2005.
Som anledning till begäran har församlingen angett att ett syskon
till redan placerat barn behöver plats.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-09-24 att barn med äldre
syskon kvar i barnomsorgen under föräldraledighet har förtur till
placering på samma förskola eller familjedaghem som syskonet.
Om inte plats finns erbjuds plats i annan verksamhet tills plats
blir ledig vid sökt verksamhet.
Platsbrist kan inte åberopas eftersom det under våren 2005 kommer att
finnas lediga platser inom kommunal verksamhet.
Förvaltningens förslag
Ansökan avslås eftersom samma regler måste gälla för såväl kommunal
som enskild verksamhet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 138 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Specialutformat gymnasieprogram, Internationellt program
med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil –
Programmål
Dnr 2004.314 612

Beslut
Programmål för specialutformat gymnasieprogram, Internationellt
program med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil
fastställs enligt förslag 2004-11-17.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2004-09-23, § 120 beslutat att
det från och med läsåret 2005-2006 skall inrättas ett specialutformat
program, Internationellt program med naturvetenskaplig och
samhällsvetenskaplig profil.
Programmål skulle fastställas vid ett senare tillfälle.
Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2004-09-23, § 120.
Förvaltningens förslag 2004-11-17 till programmål.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 142 där man föreslog att Programmål
för specialutformat gymnasieprogram, Internationellt program med
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig profil fastställs enligt
förslag 2004-11-17.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Vakansprövning
Beslut
Tjänsterna medges återbesättas enligt framställningarna.
Ärendet
MUSIK & KULTURSKOLAN
1

Rektor, 40/40, tillsvidareanställning med tillträde 2005-01-01
eller enligt överenskommelse och placering vid Musik &
Kulturskolan.
(Orsak till rekryteringsbehovet: Anställd övergår till annan
tjänst)
Dnr 2004.414 022

GYMNASIESKOLAN
2

Rektor, 40/40, tillsvidareanställning med tillträde 2005-05-01
eller enligt överenskommelse och placering vid Jacobsskolan.
(Orsak till rekryteringsbehovet: Anställd slutar)
Dnr 2004.412 022

SKOLBIBLIOTEKSCENTRALEN
3

Bibliotekarie, 40/40, visstidsanställning med tillträde 2005-02-01
och ett år framåt.
Dnr 2004.415 022

Förvaltningens förslag
Tjänsterna medges återbesättas enligt framställningarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden
och dess arbetsutskott

Dnr 2004.377 006

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdager för 2005:
Arbetsutskottet
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
4 maj
2 juni
11 augusti
8 september
6 oktober
3 november
1 december

Barn- och utbildningsnämnden
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

samt
justeringsdagar m m enligt förslagen verksamhetsplan daterad
2004-11-16.
Ärendet
Plan för Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts
sammanträden m m under kalenderåret 2005.
Handlingar i ärendet
Förslag till verksamhetsplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 134 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Ansökan om övertagande av Hässleholms Buss &
Reseservice skolskjutskontrakt – Wehlins Busstrafik AB
Dnr 2004.385 052

Beslut
Hässleholms Buss & Reseservices HB kontrakt på skolskjutstransporter överlåtes från den 1 januari 2005 till Wehlins
Busstrafik AB.
Ärendet
Wehlins Busstrafik AB ansöker i skrivelse 2004-11-19 om att kontraktet
på följande skolskjutstransporter som idag utförs av Hässleholms
Buss & Reseservice HB från den 1 januari 2005 överlåtes till
Wehlins Busstrafik AB.
Benämning
H50
H40
Matteröd

Stationering
Bjärnum
Vittsjö
Matteröd

Avtalstid
2000-06-07—2006-06-30
2001-05-30—2007-06-30
2000-06-07—2006-06-30

Wehlins Busstrafik AB och Hässleholms Buss & Reseservice HB ägs
och drivs av samma personer.
Handlingar i ärendet
Skrivelse 2004-11-19 från Hässleholms Buss & Reseservice
Skrivelse 2004-11-19 från Wehlins Busstrafik AB
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till Wehlins Busstrafik AB ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 169

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

Beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av 64.125 kronor
avskrivs bokföringsmässigt.
Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga
avskrivningar av utestående fordringar uppgående till
78.935 kronor, enligt förteckning daterad november-04.
Förslaget fördelar sig på:

Barnomsorg
47.918 kr
Musik & Kulturskola 10.470 kr
Gymnasieskola
5.737 kr
SUMMA
64.125 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.
Handlingar i ärendet
Ekonomikontorets avskrivningsförslag daterat november-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 135 där man föreslog att utestående
fordringar till en sammanlagd summa av 64.125 kronor avskrivs
bokföringsmässigt.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 170

Riktlinjer vid ansökan om tillstånd samt tillsyn –
Enskilda förskoleverksamheter i Hässleholms kommun
Dnr 2004.248 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderat förslag 2004-11-25
som riktlinjer vid ansökan om tillstånd att bedriva enskild
förskoleverksamhet samt vid tillsyn av dessa.
Ärendet
I Skollagen 2a kap. 13-20 §§ regleras de villkor som gäller mellan
en kommun och en anordnare av enskild förskoleverksamhet. Då det
är kommunen som beviljar tillstånd har kommunen också ett stort
ansvar för att följa upp och utvärdera om verksamheten uppfyller alla
krav som finns utifrån lagen och de egna villkoren för tillståndet.
Skollagen 2a kap 14 § …”kommunen har rätt att inspektera och få
inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen”.
En viktig grund för tillsynen är att den är till för att förbättra. Detta
innebär en granskning och bedömning som tar fasta på både kvaliteten
och ”den rättsliga aspekten” i de inspekterade verksamheterna. Denna
inriktning är samma som Skolverket har i sin utbildningsinspektion
gentemot kommunal verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningen tagit fram förslag
som tar upp följande:
- Riktlinjer för ansökan om tillstånd.
- Underlag som skall inlämnas från sökanden.
- Riktlinjer för tillsynsinsatser och tidplan för dessa.
Handlingar i ärendet
Riktlinjer, daterade 2004-11-25, vid ansökan om tillstånd att
bedriva enskild förskoleverksamhet i Hässleholms kommun samt vid
tillsyn av dessa.
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Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-21, § 139 där man beslöt att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 136 där man föreslog att riktlinjer för
enskilda förskoleverksamheter avseende ansökan om tillstånd och
tillsyn av verksamheten fastställs enligt förslag 2004-11-25.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 171

Samverkansavtal avseende Naturbruksprogrammet
Dnr 2004.394 050

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Inget samverkansavtal finns idag tecknat med några kommuner
avseende Naturbruksprogrammet innebärande att Hässleholms
kommuns elever fritt får söka till utbildningen.
På Naturbruksprogrammet finns inga nationella inriktningar däremot
föreslår Skolverket i programhandledningen följande lokala
inriktningar: Jord, Hästhållning, Djurvård, Miljö- och naturvård, Skog
samt Trädgård.
Genom att teckna samverkansavtal med Osby kommun och eventuellt
Kristianstads kommun kommer de flesta av inriktningarna att
tillgodoses.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2004-11-22.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 139 där man beslöt att samverkansavtal
skulle tecknas med Osby kommun avseende Naturbruksprogrammet och
förhandlingar upptas med Kristianstads kommun om samverkansavtal avseende Naturbruksprogrammet.
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§ 172

Samverkansavtal – Gymnasieutbildningar
Dnr 2004.379 050

Beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden, att fatta beslut i ärendet,
godkännes.
Ärendet
Förslag till samverkansavtal mellan Barn- och utbildningsnämnden
i Hässleholms kommun och Utbildningsnämnden i Osby kommun
avseende gymnasieutbildningar.
Handlingar i ärendet
Förslag till samverkansavtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 140 där man beslöt att teckna
samverkansavtal med Osby kommun i enlighet med framtaget förslag.

Förvaltningens förslag
Samverkansavtal tecknas med Osby kommun i enlighet med framtaget
förslag.
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§ 173

Samverkansavtal med Kristianstads kommun avseende
Naturbruksprogrammet
Dnr 2004.413 050

Beslut
Det delegeras åt ordföranden att teckna samverkansavtal med
Kristianstads kommun avseende Naturbruksprogrammet.
Ärendet
Arbetsutskottet beslöt 2004-11-25, § 139 att förhandlingar skulle
upptas med Kristianstads kommun om samverkansavtal
avseende Naturbruksprogrammet.
Förvaltningens förslag
Det delegeras åt ordföranden att teckna samverkansavtal med
Kristianstads kommun avseende Naturbruksprogrammet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lena Axelsson (s) och
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 174

Överklagat mål angående tillämpning av skollagen –
Yttrande (Mål nr 13379-04 Avdelning 1)
Dnr 2004.59 605 2004.169 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över
överklagandet och hänvisar till tidigare insända handlingar i ärendet.
Ärendet
Länsrätten har 2004-11-08 gett Barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende
NNs och NNs överklagande.
Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast den 8 december
2004.
Handlingar i ärendet
Översända handlingar från Länsrätten 2004-11-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 141 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över
överklagandet och hänvisar till tidigare insända handlingar i ärendet.
Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 175

Ansökan om tåg- och busskort
Dnr 2004.346 623

Beslut
Ansökan avslås med motiveringen att denna ej är att hänföra
till växelvis boende samt att ansökan avser ort utanför kommunen.
Ärendet
NN ansöker i skrivelse om tåg- och busskort för sin
sons resor mellan Helsingborg och Hässleholm. Sonen som är
14 år är folkbokförd i Hässleholm och går på T4-skolan.
Handlingar i ärendet
NNs skrivelse.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 143 där man föreslog att ansökan skulle
avslås med motiveringen att denna ej är att hänföra till växelvis boende
samt att ansökan avser ort utanför kommunen.
Beslutsgång
Yrkanden
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Lars Arvidsson (fp),
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
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§ 176

Förekomsten av mobbing i årskurs 7 i Hässleholms
kommun – Uppföljning av tidigare gjorda utvärderingar
Dnr 2004.393 600

Beslut
Utförd utvärdering godkänns.
Ärendet
Våren 2002 och 2003 genomförde Barn- och utbildningsförvaltningen
en kartläggning av i vilken utsträckning som mobbing förekommer
bland elever i årskurs 7 i Hässleholms kommun. Kartläggningarna
har redovisats vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträden
2002-10-23, § 118 och 2003-11-20, § 152.
Den kartläggning, som genomförts våren 2004, är en motsvarande
undersökning. Genom årliga uppföljningar finns möjlighet att följa
hur arbetet med att förebygga förekomsten av mobbing utvecklas
i kommunens grundskolor.
Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga förekomsten
av mobbing bland de elever som gick i årskurs 7 i Hässleholms
kommun våren 2004.
Förvaltningen redovisar i skriftlig rapport, daterad november 2004,
för utförd kartläggning.
Handlingar i ärendet
Utvärderingsrapport daterad november 2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-11-25, § 145 där man föreslog att utförd
utvärdering godkänns.
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§ 177

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet

Justerare

1

Blankett för ansökan om skolskjuts vid gemensam vårdnad
och växelvis boende.

2

Regeringsrättens underrättelse i mål nr 7589-03, 7591-03 och
7592—7593-03. Regeringsrätten har i samtliga mål beslutat
att inte meddela NN och NN prövningstillstånd i mål om medgivande enligt skollagen. Kammarrättens
i Göteborg beslut den 6 oktober 2003 att inte meddela prövningstillstånd står därför fast i samtliga tre mål.
Dnr 2003.71 611 och 2002.156 611

3

Skrivelse 2004-11-01 från skolbibliotekscentralens referensgrupp.
Dnr 2004.313 600

4

Förvaltningens skrivelser 2004-11-23 och 2004-11-30 till advokaterna
Johlin & Kruse, Helsingborg.
Dnr 2004.248 048

5

Programlista över gymnasieutbildningar där det tecknats samverkansavtal mellan Hässleholm och Älmhults kommuner
Dnr 2003.510 050

6

Skrivelse 2004-11-16 från ordföranden, Förskolan Harpan och
föreståndaren för Lilla Björns Daghem angående avtal mellan
Hässleholms kommun och Förskolorna Harpan, Kyrkklockan och
Lilla Björn.
Dnr 2004.200 048

7

Skrivelse från DHB, Södra (Riksförbundet för döva, hörselskadade och
språkstörda barn) ang ev flytt av Silviaskolan.
Dnr 2004.259 219

8

Skrivelse 2004-12-01 till Öhrlings Price Waterhouse Coopers, Växjö.
Dnr 2004.253 049

9

Skrivelse 2004-12-08 från Mikael Koenen och Anders Blazevic till följd
av tidigare förslag om övergripande arbete mot mobbing.
Dnr 2004.44 611
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§ 178

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
Kommunstyrelsens beslut 2004-10-27, § 129 att 150 000 kronor skall
omdisponeras från Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget
till Kommunstyrelsen/Arbetsmarknad- och
kompetensutvecklingsförvaltningens investeringsbudget.
(BUN § 95/2004)
Dnr 2004.305 041
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§ 179

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2004-12-09 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
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Kjell Sunesson, rektor
Bo Selander, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2004-11-25
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§ 180

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 framför sitt och
förvaltningens tack till nämnden för det gångna årets
samarbete och tillönskar dem alla en riktigt God jul och
Ett Gott Nytt År.
Kjerstin Ulfvik Jonasson och 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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