Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

2003-08-20

1(15)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 08.30 - 12.20, sammanträdet
ajournerat kl 10.50-11.05

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), Eva-Marie Lidén (kd),
Carina Westerlund (s), Joachim Fors (s), Annika Jedhammar-Purk
(v), Lena Olsson (c), Lena Lönn (s), Kenneth Aronsson (m),
Agnes Somogyi (kd), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Anette Ekström, bibliotekarie vid skolbiblitekscentralen, § 103
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Barbro Bengtsson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret 2003-08-27, kl 17.00

Sekreterare

………………………………………………………………..
Ingela Svensson

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………..
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m
m
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fv

Paragrafer 103-115

Barbro Bengtsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-08-20

Anslagsdatum

2003-08-28

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-09-19

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-08-20

Sid

2

BUN § 103
Skolbiblioteken och skolbibliotekscentralen Information
Anette Ekström, bibliotekarie vid skolbibliotekscentralen
informerar om organisationen vid skolbibliotekscentralen
och dess roll gentemot skolbiblioteken.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för
informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 104

Sid

2003-08-20

Dnr 2003.154

3

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--06-30
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-08-14 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--06-30.
Driftredovisningen visar ett budgetunderskott på 2 800 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Härtill redovisar yrkeshögskolan ett underskott på 600 tkr.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport framtagen av förvaltningen
2003-08-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens 2003-08-14 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 105
BUN:AU § 75

2003-08-20
2003-08-06

Dnr 2003.367

Sid

4
8

600

Intern kontroll - rapport
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde
2001-06-20 att en särskild granskning skulle göras av
följande områden
-

försäljning av elevproducerade produkter/tjänster
delegation, anmälan och rapportering
reseräkningar

I rapport daterad 2003-07-31 redogör förvaltningen för
resultatet av granskningen samt för den under 2002
genomförda kontrollen avseende försäljning/redovisning av
matkuponger till personal vid Hässleholms Tekniska skola.
Förvaltningen kommer dessutom att under september
månad 2003 genomföra en samlad intern kontroll enligt
den av Barn- och utbildningsnämnden 2002-12-11
fastställda planen. Det gäller diarieföring, delegation,
attestregler, fakturahantering, handkassor och reseräkningar. Senare under hösten 2003 kommer avgifterna i
barnomsorgen att kontrolleras genom uppföljning av
inkomstuppgifter för 2002. Vidare planeras en översyn av
inventarieredovisningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Avrapporteringen 2003-07-31 av utförd intern kontroll
godkännes.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Avrapporteringen 2003-07-31 av utförd intern kontroll
godkännes.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 106
BUN:AU § 71

Sid

2003-08-20
2003-08-06

Dnr 2002.19

5
3

611

Motion angående högstadieplatser i östra Hässleholm
- Yttrande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen remitterade 2002-01-15 för utredning och
yttrande en av Bo-Anders Thornberg, Johan Berglund och
Pär Palmgren Moderata samlingspartiet till
kommunfullmäktige ställd motion avseende högstadieutbildning för Röinge skolas och Kyrkskolans elever.
Barn- och Utbildningsnämnden yttrade sig över motionen
2002-03-06, § 49.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2003-01-15, § 15
att återremittera motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare utredning med hänsyn
tagen till gymnasiekommitténs betänkande.
Förvaltningen har 2003-07-29 tagit fram förslag till
yttrande.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag 2003-07-29 antas som barn- och
utbildningsnämndens yttrande.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) med instämmande av Kristina
Lind (kd) yrkar att ärendet skall behandlas direkt i Barn- och
utbildningsnämnden utan något förslag från arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande
dels Kjerstin Ulfvik Jonassons yrkande och finner att
arbetsutskottet bifallit hans eget bifallsyrkande till
förvaltningens förslag.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sid

2003-08-20
2003-08-06

6
4

Arbetsutskottets beslutsförslag
Förvaltningens förslag 2003-07-29 antas som Barnoch utbildningsnämndens yttrande.
Reservationer
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) och Kristina Lind (kd)
reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Yrkanden
Moderata samlingspartiets, kristdemokratiska partiets,
folkpartiets och folkets väls ledamöter yrkar att av de
fyra styckena i förvaltningens förslag till yttrande
2003-07-29 skall de två första utgå, då dessa inte
överensstämmer med tredje stycket som uttrycker att
det i dagsläget inte går att göra någon bedömning av
lokalbeståndet utifrån en eventuellt ny gymnasiereform.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 10.50-11.05.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
De två sista styckena 1 januari 2003 ----- återkomma
under 2004 alt 2005 i förvaltningens förslag 2003-07-29
skall utgöra barn- och utbildningsnämndens komplettering
till tidigare översänt yttrande över motionen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN 107
BUN:AU § 72

2003-08-20
2003-08-06

Dnr 2003.247

Sid

7
5

611

Elevärende - Yttrande
Dnr 2003:1501
Ärendebeskrivning
Skolverket har 2003-06-13 begärt in yttrande i ett
elevärende avseende kränkande behandling av elev vid
Västerskolan.
Yttrandet skulle varit Skolverket tillhanda senast
2003-07-14. Dispens har erhållits till 2003-08-08.
Rektor Kenneth Johansson har 2003-08-06 avgivit yttrande
i ärendet.
Förvaltningens förslag
Arbetsutskottet antar rektor Kenneth Johanssons yttrande
2003-08-06 som sitt eget yttrande till Skolverket.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet antar rektor Kenneth Johanssons yttrande
2003-08-06 som sitt eget yttrande till Skolverket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Förslag till beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 108
BUN:AU § 73

2003-08-20
2003-08-06

Dnr 2003.211

Sid

8
6
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Elevärende - Yttrande
Dnr 51-2003:1994
Ärendebeskrivning
Skolverket har 2003-07-29 begärt in yttrande i ett
elevärende avseende kränkande behandling av elev vid
Kyrkskolan.
Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den
26 augusti 2003.
Arbetsutskottets beslut
Rektors yttrande avvaktas varför ärendet behandlas
direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Beslutsunderlag
Rektor Berit Isberg har 2003-08-13 avgivit yttrande i
ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar rektor Berit Isbergs
yttrande 2003-08-13 som sitt eget yttrande till Skolverket.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 109
BUN:AU § 74

2003-08-20
2003-08-06

Dnr 2003.42

Sid

9
7

006

Ändrad dag för Barn- och utbildningsnämndens
septembersammanträde
Ärendebeskrivning
Ordförandena och 1:e vice ordförandena i de olika
nämnderna samt förvaltningscheferna har kallats till
information/diskussion kring budget 2004 i Valjeviken,
Sölvesborg med början kl 12.00 onsdagen den
24 september och anslutning kl 12.00 torsdagen den
25 september.
Till följd härav måste Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde onsdagen den 24 september flyttas.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde onsdagen
den 24 september flyttas till fredagen den 26 september
2003 med början kl 08.30.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde onsdagen
den 24 september flyttas till fredagen den 26 september
2003 med början kl 08.30.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-08-20
2003-08-06

10
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BUN § 110
BUN:AU § 76
Utbildningsdag för förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Kommunen har anordnat en utbildningsdag för
förtroendevalda. Utbildningen kommer att innehålla
förtroendevaldas befogenheter, offentlighet, sekretess,
delegation m.m och vänder sig i första hand till nya
förtroendevalda men även till de som önskar friska upp
sina kunskaper. Konsult Axel Danielsson håller i utbildningen som ges vid två tillfällen
torsdagen den 4 september 2003, kl 08.30-16.30
torsdagen den 16 oktober 2003, kl 08.30-16.30
Plats: Matsalen T4
Arbetsutskottets beslutsförslag
De i barn- och utbildningsnämnden som så önskar medges
att deltaga i utbildningen, dock ej de som deltog i
utbildning med samma innehåll den 10 mars 2003.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
De i barn- och utbildningsnämnden som så önskar medges
att deltaga i utbildningen, dock ej de som deltog i
utbildning med samma innehåll den 10 mars 2003.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-08-20

11

BUN § 111
Konferens - Lekens betydelse för lärandet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen och Läsrörelsen
arrangerar gemensamt en konferens om livslångt
lekande i Skåne län. Lekens betydelse för lärandet.
Tid och Plats:

Hässleholms Kulturhus
torsdagen den 2 oktober 2003,
kl 08.30 - 16.30

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottets ledamöter anmäls till konferensen och
vid förhinder deras ersättare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 112
BUN:AU § 81

Sammanträdesdag

Sid

2003-08-20
2003-08-14

12
3

Dnr 2003.328

600

Kommunförbundet Skånes preliminära förslag till
yttrande över skollagskommitténs betänkande
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Skånes kommitté med ansvar för bl a
förskola och utbildningar har översänt sitt preliminära
förslag till yttrande över skollagskommitténs betänkande
avseende Skollag för kvalitet och likvärdighet
(SOU 2002:121). Eventuella synpunkter på förslaget
skall lämnas skriftligt till kommittén senast den 29 augusti
2003.
Ärendet diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Förvaltningschefen redogör för innehållet i förslaget
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
20 augusti 2003.
_____
Förvaltningschefen redogör för innehållet i förslaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över
förslaget.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-08-20

13

BUN § 113
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Willy Ohlsson, ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Berit Isberg, rektor
Bo Selander, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog

§§
1-5
9-10
27
87-115
134
104-144
55-85
81
68-85
13-14
21
12-13
47-65

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2003-08-20 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-08-20

14

BUN § 114
Information
1

Kommunfullmäktiges beslut 2003-05-26, § 88. Svar
på motion angående demokratin. Beslut
att beträffande öppna sammanträden uppmana
nämnderna att under året vid enstaka tillfällen bjuda
in allmänheten till information i pågående frågor eller till
möten med särskilt tema
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta förslag
till regler för införande av medborgarförslag på försök
t.o.m 2004-12-31
att motionen i övrigt inte ska föranleda någon åtgärd,
samt att därmed anse motionen besvarad.
Dnr 2003.326 600

2

Jämförelsetal för barnomsorg 1999-2002 - organisation
och personal. Dnr 2003.376 600

3

Budget 2004. Muntlig information.

4

Arbetsmiljöverket. Avslutning av projekt "Luftkvalitet
i skolor och förskolor".

5

Rektors skrivelse 2003-07-17 med information om
Jacobsskolan centralförråd. Dnr 2003.365 612

6

Muntlig information om elevs ansökan till
frisörsutbildning i Köpenhamn.

7

Elevärende grundskolan. Dnr 2003.378 611

8

Punkt 6 Särskoleelever som bosätter sig i kommunen ur Komrevs revisionsrapport Särskoleverksamheten
från februari 2001. Dnr 2001.186 007

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-08-20

15

BUN § 115
Rapporter
1

Kommunfullmäktige 2003-02-24, § 28. Motion
angående inrättande av miljöråd på skolorna.
Beslut
att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
yttrande, anse motionen besvarad, samt
att betona betydelsen av arbete med miljöfrågorna
inom ramen för barn- och utbildningsnämndens
arbete.
Dnr 2001.94 619

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-15, § 106.
Godkännande av avtal med Bengt Svensson,
Tykarpsgrottan. Beslut
att anta Bengt Svensson utbildningserbjudande, för år
3-5 elever, avseende Tykarpsgrottans historia
att kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens
oförutsedda behov.
Dnr 2003.244 616

3

Länsrättens dom 2003-07-11. Länsrätten avslår
Carola Karlfeldts och George Szabos överklagande om
att det förelegat en jävssituation vid kommunens
handläggning av vitesföreläggandet (BUNs beslut
2002-12-11, § 149). Dnr 2002.156 611

4

Länsrättens dom 2003-05-19. Länsrätten avslår
Carola Karlfeldts och George Szabos överklagande av
BUNs beslut 2002-06-19, § 78 och 2002-10-23, § 121
av ansökan om tillstånd att få bedriva enskild
undervisning i hemmet med motiveringen att barn- och
utbildningsnämnden har haft fog för sina beslut.
Dnr 2002.156 611

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

