Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26

1 (24)

Plats och tid

Tjörnarp Kurs & Konferens, Tjörnarp, kl 08.30 - 12.00

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Lars-Göran Wiberg, 1:e vice ordf
Kristina Lind, 2:e vice ordf
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson

Ersättare

Magnus Olsson (s), Sven Davidsson (c), Carina Weserlund (s),
Joakim Fors (s), Lena Olsson (c), Lena Lönn (s),
Kenneth Aronsson (m), Susanne Rönnefeldt Berg (m),
Agnes Somogyi (kd), Dan Lindau (fp), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Nordbjörk, personalföreträdare, §§ 26-30
Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 26-30
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Stefan Nyhlén, personalsamordnare, Monica Olsson, centralt
placerad skolledare § 32, Gull-Britt Persson Binnergårdh, rektor,
§ 34, punkt 1, Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Lena Axelsson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret 2003-03-05
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Paragrafer

26-37

Ingela Svensson

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………..
Lena Axelsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-02-26

Anslagsdatum

2003-03-06

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-03-28

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 26
BUN:AU § 12
BUN:AU § 4

Sid

2003-02-26
2003-02-12

2
2

2003-01-14

5

Dnr 2003.33

041

Internbudget/resursfördelning 2003
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige
tilldelats en nettobudgetram på 735 399 tkr.
Eftersom drift- och investeringsbudgetens utfall för 2003
inte är klart vid dagens sammanträde lämnas endast en
muntlig lägesrapport.
_____
Förvaltningen har utifrån den av kommunfullmäktige
tilldelade nettobudgetramen på 735 399 tkr 2003-02-05
tagit fram förslag till internbudget och resursfördelning för
2003.
Förslaget bygger på följande förutsättningar
Tilldelad budgetram (735 399 tkr) innebär att
internbudgeten måste anpassas både på intäkts- och
kostnadssidan. Följande huvudåtgärder har
föreslagits:
-

Förändring av Musikskolans taxor (höjda avgifter)
Införandet av enhetstaxa inom ramen för maxtaxan
för skolbarnsomsorgen
Halvering av anslaget till fortbildning
Minskning av läromedelsanslagen med 200 kr/elev
Minskning av anslaget till vuxenutbildningen
Reducering av centrala fortbildningsinsatser

Inom tilldelad budgetram saknas utrymme för
följande verksamheter:
-

Justering

Ökade interkommunala kostnader för friskoleetablering
i Hässleholm avseende Media-, Handels- och
Administrations-, och Elprogrammen
Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
-

2003-02-26
2003-02-12

Sid

3
3

Eventuell omorganisation av det Individuella programmet
enligt utredning från Utbildningsdepartementet, som
väntas föreligga under våren 2003
Lönekostnadsökningar som påtagligt överstiger tilldelad
lönekompensation (2,5%)

Följande faktorer gör utfallet mycket svårbedömt:
-

-

Maxtaxan, införandet av allmän förskola, utbyggnaden
av barnomsorgen och förändrad taxestruktur gör att både
intäkter och kostnader för barnomsorgen är svårbedömda
Svårigheter kan uppstå att möta elevminskningen i
grundskolans lägre årskurser med förändrad organisation
Gymnasieskolans och vuxenutbildningens
interkommunala kostnader

Budgetdirektiv:
-

-

Stor allmän återhållsamhet
Noggrann prövning av nyanställning/ersättningsanställning. Vid anställning som innebär utökad organisation skall samråd ske med bitr förvaltningschefen
respektive gymnasie- och vuxenutbildningschefen
Mer preciserad budgetuppföljning
Intäkter från barnomsorgsavgifter som överstiger
internbudgetens intäktskrav får inte disponeras av de
ansvariga i områdena
Överskott som uppkommer genom reducering av antalet
dagbarnvårdare får inte disponeras av de ansvariga i
områdena
personalbudgeten för gymnasieskolan och vuxenutbildningen disponeras av gymnasie- och
vuxenutbildningschefen

Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars Arvidsson (fp) och Urban Widmark (m) yrkar att
anslaget för fortbildning inte reduceras gentemot föregående
års anslag och att kostnaden härför tas generellt på övriga
verksamheter.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran
Wibergs yrkande dels på Lars Arvidssons och Urban
Widmarks yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit
Lars-Göran Wibergs bifallsyrkande till förvaltningens
förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Förvaltningens förslag 2003-02-05 fastställs som
internbudget och resursfördelning för 2003.
Reservationer
Lars Arvidsson (fp) och Urban Widmark (m) reserverar sig
mot beslutsförslaget till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 08.35 - 08.55.
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerns ledamöter
yrkar att läromedelsanslaget och fortbildningsanslaget skall
räknas upp så fort det ekonomiska utrymmet så medger.
Lars Arvidsson (fp) yrkar att följande mening "minskning av
läromedelsanslaget med 200 kr/elev" ersätts med
"uppräkningen av anslaget för 2003 avseende elevresurs
reduceras med 200 kr/elev".
Moderata samlingspartiets, kristdemokratiska partiets och
folkets väls ledamöter yrkar att
- En analys görs av förvaltningens kostnader.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-02-26
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-

Medel för friskoleetableringen, från hösten 2003
avseende Media-, Handels- och Administrations-, och
Elprogrammen, skall ingå i budgeten.

-

Fortbildningsanslagen skall vara oförändrade gentemot
föregående års anslag.

-

Läromedelsanslaget skall inte reduceras med 200 kr/elev.

Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 09.10 - 09.15.
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas, centerns och folkpartiet
liberalernas ledamöter yrkar bifall till förvaltningens förslag
2003-02-05 med följande ändring
Meningen "minskning av läromedelsanslaget med
200 kr/elever " ersätts med "uppräkningen av anslaget för
2003 avseende elevresurs reduceras med 200 kr/elev" och
att läromedelsanslaget och fortbildningsanslagen skall
räknas upp så fort det ekonomiska utrymmet så medger.
Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall mot avslag på moderata
samlingspartiets, kristdemokratiska partiets och folkets väls
yrkande om att en analys skall göras av förvaltningens
kostnader och finner att barn- och utbildningsnämnden
avslagit yrkandet.
Ordföranden ställer bifall mot avslag på moderata
samlingspartiets, kristdemokratiska partiets och folkets väls
yrkande om att medel för friskoleetableringen, från hösten
2003 avseende Media-, Handels- och Administrations-, och
Elprogrammen, skall ingå i budgeten och finner att barnoch utbildningsnämnden avslagit yrkandet.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-02-26
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Ordföranden ställer bifall mot avslag på moderata
samlingspartiets, kristdemokratiska partiets och folkets väls
yrkande om att fortbildningsanslagen skall vara oförändrade
gentemot föregående års anslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden avslagit yrkandet.
Omröstning begärs.
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 09.25 - 09.35
Propositionsordning
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för avslag på yrkandet
Nej-röst för bifall till yrkandet
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Parti
s
c
kd
s
s
s
c
c
m
m
kd
fp
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Ja
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

x
5

Barn- och utbildningsnämnden har således avslagit yrkandet
om att fortbildningsanslagen skall vara oförändrade
gentemot föregående års anslag.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Propositionsordning
Ordföranden ställer bifall mot avslag på moderata
samlingspartiets, kristdemokratiska partiets och folkets väls
yrkande om att läromedelsanslaget inte skall reduceras med
200 kr/elev och finner att barn- och utbildningsnämnden
avslagit yrkandet.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för avslag till yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

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

Ja
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

x
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Barn- och utbildningsnämnden har således avslagit yrkandet
om att läromedelsanslaget inte skall reduceras med
200 kr/elev.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens förslag 2003-02-05 fastställs som
internbudget och resursfördelning för 2003 med följande
revidering och komplettering
Meningen "minskning av läromedelsanslaget med
200 kr/elever " ersätts med "uppräkningen av anslaget för
2003 avseende elevresurs reduceras med 200 kr/elev" och
att läromedelsanslaget och fortbildningsanslagen skall
räknas upp så fort det ekonomiska utrymmet så medger.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-02-26

Reservation
Moderata samlingspartiets, kristdemokratiska partiets
och folkets väls ledamöter reserverar sig mot
internbudgeten i sin helhet till förmån för sina egna
yrkanden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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Framställan om medel i kompletteringsbudgeten
Ärendebeskrivning
1 Driftöverskott 2002
Driftredovisningen för barn- och utbildningsnämndens
verksamhet under år 2002 visar ett överskott på
3,664 mkr enligt bilaga 8 i förvaltningens redovisning
till ekonomikontoret.
Musikskolan: Starten av kulturskolan har försenats.
Överskottet på musikskolans verksamhet 2002 (584 tkr)
behövs under 2003 för komplettering av
undervisningsmateriel samt projekteringsarbete för de nya
verksamheterna.
Fortbildning och läromedel: Budget 2003 innebär att
förvaltningen måste vidtaga kraftiga åtgärder för att
reducera kostnaderna. Budgeten för fortbildning har
minskats med 50% och läromedelsanslaget med 200 kr per
elev, vilket motsvarar ca 3,3 mkr.
Löneökningar: Förvaltningen har erhållit 2,5% i
löneökningskompensation för 2003. Med hänsyn till
lärarlöneavtalet bedömer vi att en högre nivå är nödvändig.
Ytterliggare en halv procentenhets löneökning innebär
kostnader på ca 1,5 mkr (för nio månader).
2 Investeringsöverskott 2002
Investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhet under året 2002 visar ett överskott på 701 tkr
enligt bilaga 8 i förvaltningens redovisning till
ekonomikontoret. Överskottet har uppkommit genom att
byggnation av förskolor senarelagts, varför upphandling av
inventarier ej kunnat ske. Överskottet behövs under 2003
för att utrusta dessa förskolor.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
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3 Ökade driftkostnader till följd av investeringar med
anslagstyp 1
Under 2002 har ökade driftkostnader uppkommit till följd av
investeringar i skolor och förskolor med totalt 7 171 tkr
enligt bilaga 10 i förvaltningens redovisning till ekonomikontoret.
Förvaltningens förslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås att barn- och
utbildningsnämnden i kompletteringsbudgeten får tillfört
- 2002 års driftöverskott med 3, 664 tkr
- 2002 års investeringsöverskott med 701 tkr
- kompensation för ökade driftkostnader enligt anslagstyp 1
med 7,171 tkr.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) yrkar att tillägg görs med "Barn- och
utbildningsnämndens internbudget innehåller en reducering
av anslaget för elevresurs på 200 kr/elev, vilket påverkar
lärartäthet och läromedelsinköp till eleverna".
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lars Arvidsson
(fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av
Lars Arvidssons yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-02-26

Sid

11

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Med hänvisning till vad som redovisats under
1 Driftöverskott 2002
2 Investeringsöverskott 2002 och
3 Ökade driftkostnader till följd av investeringar med
anslagstyp 1
beslutas om att följande tillägg skall göras "Barn- och
utbildningsnämndens internbudget innehåller en reducering
av anslaget för elevresurs på 200 kr/elev, vilket påverkar
lärartäthet och läromedelsinköp till eleverna" och att som en
följd av det redovisade anhålla om att i kompletteringsbudgeten få tillfört
- 2002 års driftöverskott med 3, 664 tkr
- 2002 års investeringsöverskott med 701 tkr
- kompensation för ökade driftkostnader enligt anslagstyp 1
med 7,171 tkr.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 28
BUN:AU § 17

Sid
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2003-02-12

Dnr 2003.93
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022

Samordnande skolsköterska inom skolhälsovården
Ärendebeskrivning
Då riktlinjer och lagar kring skolhälsovården ständigt
förändras och säkerhetskraven utökas finns ett uppdämt
behov av en samordning och likvärdighet av skolhälsovården inom våra verksamheter. Från halvårsskiftet
2003 kommer också elever i förskoleklassen att ingå i
skolans hälsovårdsansvar.
Genom inrättandet av en ny tjänst som samordnande
skolsköterska kan ansvar frigöras från skolsköterskorna för
mottagande av barnen i förskoleklasserna.
En genomförd granskning av skolhälsovården skedde av
Socialstyrelsen 2002. Den trycker bl a på vikten av att man
som verksamhetschef (rektor i Hlm) överlåter vissa
uppgifter till annan befattningshavare som besitter
nödvändig kompetens. Detta kan fullföljas genom den
samordnande skolsköterskans arbetsuppgifter.
Samordnande skolsköterska: arbetsuppgifter och ansvar
- Ingår som en del i kommunens samlade resurs inom
sektorn elevstöd
- Ansvarig för att informera om nya lagar och avtal för
skolhälsovården
- Systemansvarig för dataregistrering
- Samarbetspart för skolsköterskor vid medicinska
ansvarsfrågor
- Samordning med ansvarig skolläkare i kommunen
- Planerar kompetensutveckling av övergripande art
- Ansvarar för och planerar de gemensamma
skolskötersketräffarna
- Ansvarig för att uppföljning och utvärdering sker enligt
uppsatta mål och riktlinjer
- Utgör en resurs för rektorer vid nyanställningar av
skolsköterskor

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
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En skatteväxling mellan landsting och kommun sker f o m
2003-07-01 som kompensation för eleverna i
förskoleklassen och kommer att finansiera tjänsten.
Den samordnande skolsköterskan övertar inte
verksamhetschefens arbetsuppgifter eller arbetsgivaransvar
inom verksamheten.
Förvaltningens förslag
Tjänst som samordnande skolsköterska inrättas med 15/40
semesteranställning för de redovisade arbetsuppgifterna
med tillträde 2003-03-01.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tjänst som samordnande skolsköterska inrättas med 15/40
semesteranställning för de redovisade arbetsuppgifterna
med tillträde 2003-03-01.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 29

Sid

2003-02-26

Dnr 2003.125

14

023

Skolledare med erfarenhet av barnomsorg och
placering vid barn- och utbildningskontoret
Ärendebeskrivning
En 18 månaders projektanställning med arbetsuppgifter
inriktade mot barnomsorg och placering vid barn- och
utbildningskontoret upphör den 30 juni 2003.
Anställningen innehas av bitr rektor Monica Ohlsson.
Förvaltningens förslag
Tjänsten övergår till en tillsvidareanställning och nuvarande
befattningshavare Monica Ohlsson förordnas på densamma
från 2003-07-01.
Information i ärendet skedde vid arbetsutskottets
sammanträde 2003-02-12.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Projektanställningen övergår till en tillsvidareanställning
och nuvarande befattningshavare Monica Ohlsson förordnas
på densamma från 2003-07-01.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 30
BUN:AU § 14
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Resultatmål för barn- och utbildningsnämndens
verksamhet 2003
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-02-04 tagit fram förslag till
resultatmål för barn- och utbildningsnämndens
verksamhet 2003.
Förvaltningens förslag
De 2003-02-04 föreslagna resultatmålen för 2003 fastställs
och förvaltningen får i uppdrag att under våren 2003
revidera och komplettera målen som en anpassning till
införandet av galaxsystemet (balanserat styrkort).
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Närvarorätt
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge
personalföreträdarna närvarorätt vid detta ärendes
behandling.
Då ärendet diskuteras föreslås följande komplettering av
resultatmålen:

Justering

3 Kvalitet

Medarbetare upplever

Värdegrund

att miljön i förskola/skola är en trygg
arbetsplats.
Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26

16

Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg
(c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av
föreslagen komplettering.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
De 2003-02-04 föreslagna resultatmålen för 2003 fastställs
med följande komplettering
3 Kvalitet

Medarbetare upplever

Värdegrund

att miljön i förskola/skola är en trygg
arbetsplats.

och att förvaltningen får i uppdrag att under våren 2003
revidera och komplettera målen som en anpassning till
införandet av galaxsystemet (balanserat styrkort).
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-02-26

Sid
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BUN § 31
Information - Ledningsorganisationen och
elevminskningen
Ordföranden meddelar att informationen i eftermiddag
(26/2) om gjorda utredningar avseende ledningsorganisation och elevantalets utveckling i Hässleholms
skolor 2002-2013, även kommer att ges till dem som är
förhindrade av sammanträde o s v vid ett senare tillfälle.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 32
BUN:AU § 15

Sid

2003-02-26
2003-02-12

Dnr 2003.92
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710

Tillämpningsföreskrifter - barnomsorgstaxan
Ärendebeskrivning
Till följd av att bl a skollagen ändrats så att allmän förskola
för fyra- och femåringar infördes från den 1 januari 2003
har förvaltningen 2003-02-03 tagit fram förslag till
tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan.
Förvaltningens förslag
Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan fastställs
enligt förvaltningens förslag 2003-02-03.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Förvaltningens förslag 2003-02-03 fastställs efter viss
komplettering och revidering.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens
förslag 2003-02-03 med de av arbetsutskottet 2003-02-12
kompletterade och reviderade ändringarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan fastställs
enligt reviderat förslag 2003-02-12.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 33
BUN:AU § 16

Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26
2003-02-12
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Dnr 2003.17

801

Fritids- och idrottspolitiskt måldokument 2003-2006
Bidrags- och stödsystem för föreningar inom
fritidsnämnden
Yttrande
Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har 2003-01-08 för yttrande remitterat
dels förslag till fritids- och idrottspolitiskt måldokument
för åren 2003-2006 dels förslag till bidrags- och stödsystem
för föreningar inom fritidsnämnden.
Remissvaret skulle vara fritidsförvaltningen tillhanda senast
den 31 januari 2003. Handlingen erhölls den 8 januari 2003.
Förvaltningen har 2003-02-05 upprättat förslag till yttrande.
Då ärendet diskuteras enas man om viss revidering av
förvaltningens förslag till yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i nämnden.
_____
Förvaltningen har 2003-02-12 tagit fram reviderat förslag
till yttrande utifrån de synpunkter som framkom vid
arbetsutskottets sammanträde.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson
(s) yrkar bifall till upprättat förslag 2003-02-12.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26

20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderat förslag 2003-02-12 fastställs som yttrande över
förslag till fritids- och idrottspolitiskt måldokument
2003-2006 och bidrags- och stödsystem för föreningar
inom fritidsnämnden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26
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BUN § 34
Information
1

Verksamheten för barn/elever med autism i
Hässleholms kommun. Redovisning i skrivelse
2002-09-16.

2

Sammanfattning av kunskapslyftet i Hässleholms
kommun åren 1997-2002. Dnr 2003.64 615

3

Skrivelser från Lise Prahl och Sten Sanborn,
Gunilla Hassgård, Jan Bengtsson och Marie Olsson samt
Torbjörn Rosén ang de nya barnomsorgsavgifterna samt
svaren på dessa. Dnr 2002.370 710

4

Skrivelse från Musikskolans föräldraförening med
anledning av de nya taxorna för musikskolans elever.
Dnr 2002.474 613

5

Motion ang högstadieplatser i östra Hässleholm.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2003-01-15,
§ 15 att återremittera motionen för svar med hänsyn
taget till propositionen betr gymnasiet.
Dnr 2002.19 611

6

Barnomsorgskön per den 31 januari 2003.

7

Lena Axelsson meddelar att det är friskvårdsmässa på
Qpoolen den 22 och 23 mars.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26
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BUN 35
Rapporter
1

Skolverkets beslut 2003-01-31 i tillsynsärende.
Dnr 2001.374 611

2

Kommunfullmäktige 2003-01-27, § 21. Beslut att
utse Dan Lindau (fp) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter David Stattin (fp).
Dnr 2003.88 102

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-11-20, § 357.
Beslut om organisation för projekt Medmänniska.
Dnr 2003.98 610

4

Skolverkets beslut 2003-01-28 att bevilja
Kunskapsskolan i Järfälla uppskjuten start för den
fristående grundskolan i bl a Hässleholm till senast
starten av läsåret 2003/2004. Dnr 2001.241 611

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-12, § 37.
Beslut om en kommunövergripande vakans- och
nyanställningsprövning. Dnr 2003.97 023

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-02-26
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BUN § 36
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Eva Eskilsson, vik rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Berit Isberg, vik rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård
Karin Johnsson, rektor
Lars Härstedt-Salmonson
Lisbeth Johansson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog

§§
2-3
4-11
12-27
205-259
260
1-17
01-24
1-9
123-164
1-40
1-29
8
1-11
1
1-7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2003-02-26 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-02-26

Sid
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BUN § 37
Utbildningsdag 2003-03-10
Kommunen har anordnat en utbildningsdag för samtliga
förtroendevalda i nämndernas presidier, förvaltningschefer
och nämndsekreterare den 10 mars 2003. Konsult Axel
Danielsson håller i utbildningen som kommer att innehålla
frågeställningar om förtroendevalds befogenheter,
offentlighet, sekretess osv.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottets ledamöter anmäls till utbildningsdagen
varvid Ingvar Nilsson ersätter ordföranden som är
förhindrad att deltaga.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

