Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2003-09-26

1 (26)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 08.30 - 12.15
Sammanträdet ajournerat kl 08.45-09.25, kl 11.15-11.25

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Lars-Göran Wiberg, 1:e vice ordf
Kristina Lind, 2:e vice ordf
Lena Axelsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Dan Lindau
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson

Sid

s
c
kd
s
s, tjg för Ingvar Nilsson, s
s
c
c
m
m, tjg för Madlén Sjögaardh,m
kd
fp, tjg för Lars Arvidsson
§§ 116-123 ersättare §§
124-132
fp kl 10.40-12.15 §§ 124-132
fv

Ersättare

Magnus Olsson (s), Sven Davidsson (c), Eva-Marie Lidén (kd),
Carina Westerlund (s), Annika Jedhammar-Purk (v), Lena Olsson (c),
Lena Lönn (s), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 116-119
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Anders Svensson, controller, Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Urban Widmark

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2003-10-02, kl 17.00

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………..

Paragrafer 116-132

Urban Widmark

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-09-26

Anslagsdatum

2003-10-03

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-10-27

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 116

Sid

2003-09-26

Dnr 2003.154

2

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--08-31
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-09-18 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--08-31.
Driftredovisningen visar ett budgetunderskott på 2 618 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Härtill redovisar Yrkeshögskolan ett underskott på 500 tkr.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport framtagen av förvaltningen 2003-09-18.
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 08.45 - 09.25.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens 2003-09-18 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 117

2003-09-26

Dnr 2003.419

Sid

3

041

Inköpsstopp
Ärendebeskrivning
Den senaste budgetuppföljningen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar ett prognostiserat underskott
för hela 2003 på 3 118 tkr, varav 500 tkr hänförs till
Yrkeshögskolan. Utfallet av årets löneöversyn beräknas öka
detta underskott med ytterligare 1 500 tkr.
Kommunledningen har i skrivelse 2003-09-25 givit direktiv
att budgetunderskott inte kommer att accepteras och att
eventuella överskridanden kommer att överföras till 2004.
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas och centerns ledamöter
yrkar
Inköpsstopp införs med omedelbar verkan i samtliga
verksamheter under nämndens ansvar och samtliga
ekonomiskt ansvariga erinras ånyo om de budgetdirektiv
som gavs i samband med att internbudgeten för 2003
beslutades.
Inköp av livsmedel till måltidsverksamheten, produktion i
gymnasieskolans verksamhet samt investeringsbudgeten
undantas från beslutet. Inköpsstoppet gäller all materiel
och alla tjänster, t ex läromedel, studieresor, fortbildning
och underhåll. Beställningar som kan avbrytas skall
återkallas.
Om inköp är absolut nödvändiga för undervisningens
genomförande under år 2003 skall rektor fatta beslut om
undantag från detta beslut. Tveksamma fall skall
underställas förvaltningschefen för prövning.
Om den ekonomiska situationen skulle förbättras senare i
år kan beslutet komma att omprövas.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-09-26

4

Moderata samlingspartiets, kristdemokratiska partiets,
folkets väls och folkpartiet liberalernas ledamöters yrkar
Inköpsstopp införs med omedelbar verkan i samtliga
verksamheter under barn- och utbildningsnämndens
ansvar som visar på ett prognostiserat underskott 2003.
Konsekvensanalys över vilka åtgärder som skall vidtagas
för att uppnå nollresultat 2003 skall inlämnas till nämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas och centerns ledamöters yrkande
dels på moderata samlingspartiets, kristdemokratiska
partiets, folkets väls och folkpartiet liberalernas ledamöters
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden
bifallit arbetarpartiet socialdemokraternas och centerns
ledamöters yrkande.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning
Ja-röst för arbetarpartiets socialdemokraternas och centerns
ledamöters yrkande.
Nej-röst för moderata samlingspartiets, kristdemokratiska
partiets, folkets väls och folkpartiet liberalernas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Joachim Fors, tjg ersättare
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Susanne Rönnefeldt Berg, tjg ers
Eskil Engström
Dan Lindau, tjg ers
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Justering

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

Utdraget bestyrkes

Ja
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x

7

x
x
x
x
x
6

Avstår

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-09-26

Sid

5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inköpsstopp införs med omedelbar verkan i samtliga
verksamheter under nämndens ansvar och samtliga
ekonomiskt ansvariga erinras ånyo om de budgetdirektiv
som gavs i samband med att internbudgeten för 2003
beslutades.
Inköp av livsmedel till måltidsverksamheten, produktion i
gymnasieskolans verksamhet samt investeringsbudgeten
undantas från beslutet. Inköpsstoppet gäller all materiel
och alla tjänster, t ex läromedel, studieresor, fortbildning
och underhåll. Beställningar som kan avbrytas skall
återkallas.
Om inköp är absolut nödvändiga för undervisningens
genomförande under år 2003 skall rektor fatta beslut om
undantag från detta beslut. Tveksamma fall skall
underställas förvaltningschefen för prövning.
Om den ekonomiska situationen skulle förbättras senare i
år kan beslutet komma att omprövas.
Reservation
Moderata samlingspartiets, kristdemokratiska
partiets, folkets väls och folkpartiet liberalernas ledamöter
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sid

2003-09-26
2003-09-10

BUN § 118
BUN:AU § 86

Dnr 2003.293

6
7

023

Tillsättning av gymnasiechef
Ärendebeskrivning
Befattningen som gymnasiechef har blivit vakant till följd
av att ordinarie innehavare Curt-Erik Karlsson gått över till
annan befattning i kommunen.
Tjänsten har varit vakansprövad och externt ledigförklarad
i pressen.
Vid ansökningstidens utgång har 15 sökande anmält sitt
intresse.
Anställningsintervjuer har ägt rum med fem av de sökande.
Ajournering
Ajournering kl 10.50-11.15.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Lisbeth Johansson förordnas som gymnasiechef från
2003-10-01 eller enligt överenskommelse och ett år framåt.
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med hänvisning till
beslut 1997-12-17, § 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott
att så skall ske vid internrekrytering av avdelningschefer,
rektorer, bitr rektorer och motsvarande.
_____
Yrkande
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg
(c), Urban Widmark (m) och Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-09-26

Sid

7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lisbeth Johansson förordnas som gymnasiechef från
2003-10-01 eller enligt överenskommelse och ett år framåt.
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med hänvisning till
beslut 1997-12-17, § 369 i kommunstyrelsens arbetsutskott
att så skall ske vid internrekrytering av avdelningschefer,
rektorer, bitr rektorer och motsvarande.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 119
BUN:AU § 87

2003-09-26
2003-09-10

Dnr 2003.410

Sid

8
8

612

Inrättande av lokal kurs inom gymnasieskolans
samtliga program
Ärendebeskrivning
Rektor vid Linnéskolan anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom samtliga
gymnasieskolans program.
Ämne:
Kurs:

Teater
Teater 2, 100 poäng

Mål för kursen
Kursen är helt inriktad mot arbetet med gestaltning på scen
och inför publik.
Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att analysera text,
konflikter och karaktärer.
Kursen skall ge möjlighet att medverka i en eller flera
teaterföreställningar.
Beslutsunderlag
Kursdokument.
Förvaltningens beslutsförslag
Lokal kurs inrättas i enlighet med redovisat kursdokument.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Joachim Fors
(s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-09-26

Sid

9

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokal kurs inrättas i enlighet med redovisat kursdokument.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 120
BUN:AU § 83

2003-09-26
2003-09-10

Dnr 2003.305

Sid

10
3

600

Förlängning av försöksverksamhet med lokala
styrelser inom skolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-06-18, § 89 att
hos kommunstyrelsen anhålla om förlängning av
försöksverksamheten med lokala styrelser i skolan fram
till och med den 30 juni 2007.
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2003-08-06,
§ 140 att återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för redovisning av utvärdering av verksamheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till redovisning 2003-09-03 av gjord
utvärdering av försöksverksamheten med lokala styrelsen
samt annan information.
Med hänvisning till redovisningen ser man det som
värdefullt att de lokala styrelserna som redan funnit
formerna för sitt arbete får möjlighet att fortsätta sitt
arbete inom ramen för försöksverksamheten, om de så
önskar.
Förvaltningens beslutsförslag
Den av förvaltningen 2003-09-02 föreslagna redovisningen
utgör svar till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden
efter det att förvaltningens redovisning 2003-09-02
kompletterats med de synpunkter man enas om vid
sammanträdet.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26

11

Förvaltningens förslag till redovisning 2003-09-03 har
2003-09-10 kompletterats med de synpunkter man
enades om vid arbetsutskottets sammanträde 2003-09-10.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar att förvaltningens redovisning
2003-09-03 med gjorda kompletteringar 2003-09-10 skall
utgöra svar till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens redovisning 2003-09-03 med de 2003-09-10
gjorda kompletteringarna utgör svar till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 121
BUN:AU § 84

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

12
4

Dnr 2000.445

620

Handlingsplan mot droger
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2000-02-28 ett drogpolitiskt
handlingsprogram för Hässleholms kommun vari man
uppdrog åt Barn- och utbildningsnämnden att för
skolverksamheten upprätta en gemensam handlingsplan
för det drogförebyggande arbetet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt med
socialförvaltningen 2003-06-16 tagit fram förslag till
handlingsplan mot droger för Hässleholms kommuns
skolor. Denna bygger på områdenas nuvarande planer.
Förvaltningens beslutsförslag
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen handlingsplan/program mot droger för Hässleholms kommuns skolor.
Yrkanden
Lena Axelsson (s) yrkar att föreslagen handlingsplan/
program kompletteras med telefonnummer till följande
organisationer dit föräldrar/vårdnadshavare och elever
kan ringa då man behöver hjälp
Sjukhusets akutmottagning
PIVA= Psykiatriska intensivvårdsavdelningen
FMN= Föräldraföreningen mot narkotika
NARANON
NA= Anonyma narkomaner
AA= Anonyma alkoholister
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Lars-Göran Wiberg
(c) yrkar bifall till föreslagen handlingsplan/program med
det av Lena Axelsson föreslagna tillägget.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

13
5

Arbetsutskottets beslutsförslag
Handlingsplan/program mot droger antas enligt förslag
2003-06-16 med av Lena Axelsson föreslagen
komplettering av telefonlistan.
_____
Yrkande
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg
(c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Handlingsplan/program mot droger antas enligt förslag
2003-06-16 med den av Lena Axelsson föreslagna
kompletteringen av telefonlistan.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 122
BUN:AU § 88

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

14
9

Dnr 2003.411

600

Ansökan om deltagande i Sidas erbjudande till
gymnasieskolor - Deltagande från Barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Linnéskolan och Jacobsskolan har hos Sida ansökt om
deltagande i studieresa för personal från samhällsvetenskapsprogrammet och omvårdnadsprogrammet samt
en skolledare från respektive skola.
Rektorerna vid Jacobsskolan och Linnéskolan anhåller i
skrivelse 2003-08-27 om att Barn- och utbildningsnämnden
prövar om någon i nämnden skall deltaga i resan. I så fall
en per skola (totalt två deltagare).
Syftet med studieresan redovisas i skrivelsen.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avstår från att deltaga i
studieresan.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 123
BUN:AU § 89

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

15
10

Dnr 2003.412

622

Ersättning för skolmåltider till elev i fristående
skola
Ärendebeskrivning
I skrivelse 2003-07-28 ansöker målsman till en elev
vid Åhus Golfgymnasium om ersättning för skollunch
enligt den kostnad (2 500 kr/termin) som dessa ämnar ta
ut av sina elever.
Åhus Golfgymnasium är inte den enda friskola som tar ut en
skolmåltidsavgift och fler förfrågningar med samma
önskemål kom muntligt under föregående läsår till
förvaltningen. Under läsåret 2002/03 lämnades emellertid
inga sådana ersättningar för skolmåltider. Motiveringen till
det har varit att ersättning för skolmåltider är inräknad i den
elevavgift som Hässleholms kommun betalar till friskolorna.
Skolmåltider i gymnasieskolan finns inte reglerat i
skollagstiftningen. Det bidragssystem för ersättning till
fristående gymnasieskolor som trädde i kraft 1 januari 2003
anger emellertid att bidraget ska motsvara den kostnad som
hemkommunen har för det nationella program som
utbildningen har hänförts till (Skollagen 9 kap 8a §). Vid
beräkningen av bidraget till friskolor har Barn- och
utbildningsförvaltningen följt denna bestämmelse. Det
innebär att ersättningen inkluderar en resurs för
skolmåltider, vilken är den beräknade nettokostnaden per
elev och år i Hässleholms gymnasieskolor. För 2003 är
beloppet 3 311 kr.
Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens
uppfattning att Hässleholms kommun fullgör sina
skyldigheter i och med att bidraget till friskolan inkluderar
den resurs till skolmåltider som går till eleverna i
kommunens egen gymnasieskola.
Det är troligt att fler ansökningar om ersättning för
skolmåltider kommer att inkomma till förvaltningen, varför
det är önskvärt med ett principbeslut från Barn- och
utbildningsnämnden i frågan.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

16
11

Förvaltningens beslutsförslag
Ingen ersättning skall utgå för måltidskostnader till elever
som går i fristående gymnasieskolor utöver den elevavgift
som Hässleholms kommun erlägger till friskolan.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsuskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ingen ersättning skall utgå för måltidskostnader till elever
som går i fristående gymnasieskolor utöver den elevavgift
som Hässleholms kommun erlägger till friskolan.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 124
BUN:AU § 85

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

17
6

Dnr 2003.124

623

Motion angående säkrare skolskjuts - Yttrande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2003-02-27 för utredning och
yttrande remitterat en av Lars Arvidsson (fp) ställd
motion om säkrare skolskjuts.
Lars Arvidssons förslag till kommunfullmäktige är
att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
genomföra den av Jan Damgren föreslagna utredningen,
om eventuell entreprenad på skolskjutsar i samband med
att nuvarande avtalsperiod utlöper,
att utredningsuppdraget även skall gälla säkerheten på
bussarna,
att kommunen skall införa passagerarbälten på samtliga
skolskjutsar med målet att minst 33% av bussarna har
passagerarbälten 2004, minst 66% av bussarna har
passagerarbälten år 2005 och 100% av bussarna har
passagerarbälten från 1 januari 2006,
att medel för detta tillförs 2004 års budget.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande 2003-09-02.
Förvaltningens beslutsförslag
Förvaltningens förslag 2003-09-02 antas som yttrande
över motionen.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Förvaltningens förslag 2003-09-02 antas som yttrande
över motionen med den revidering man enas om vid
sammanträdet.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26

18

Förvaltningens förslag 2003-09-02 till yttrande har
2003-09-10 reviderats med de synpunkter man enades
om vid arbetsutskottets sammanträde 2003-09-10.
Ajournering
Ajournering begärs.
Ajournering kl 11.15 - 11.25.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar som sitt eget yttrande
över motionen det 2003-09-10 reviderade yttrandet med
följande tillägg
Barn- och utbildningsnämnden vill poängtera vikten av att
säkerhetsaspekten noga vägs in i kommande utredning
avseende skolskjutsarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 125
BUN:AU § 90

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

19
12

Dnr 2003.370

212

Programsamråd angående fördjupad översiktsplan
för Vinslövs samhälle
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har för ideér och synpunkter översänt
program för fördjupad översiktsplan för Vinslövs samhälle.
Syftet är att skapa en diskussion om Vinslövs framtida
utveckling.
Samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den
25 september, kl 19.00 i Furutorpskolans matsal.
Eventuella synpunkter på programmet skall vara
Byggnadsnämnden tillhanda senast 2003-10-06.
En representant från område 6, Vinslöv har deltagit i
gruppen för planeringen av Vinslöv och där lämnat
förvaltningens synpunkter.
Förvaltningens beslutsförslag
Ingen erinran mot upprättat program.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Meddelande till Byggnadsnämnden att man inte har något
att erinra mot programmet till fördjupad översiktsplan för
Vinslövs samhälle.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 126
BUN:AU § 91

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

20
13

Dnr 2003.90

623

Kostnadsersättning för resor från annan adress än
folkbokföringsadressen
Ärendebeskrivning
Stefan Svensson har ansökt om kostnadsersättning för
sin dotter Saras resor mellan Hässleholm och Hästveda.
Sara bor växelvis hos modern i Hässleholm och fadern i
Hästveda.
Sara är folkbokförd i Hässleholm och valde inför år 7 att
gå i Hästveda skola istället för på placeringsskolan i
Hässleholm.
Rektor Lars-Göran Johansson har på delegation avslagit
ansökan med motiveringen att inga särskilda skäl föreligger
utifrån ett elevvårdsperspektiv.
Ärendet har överklagats och Länsrätten meddelade i dom
2003-08-19 att man finner att Sara Svensson är berättigad
till kostnadsfri skolskjuts mellan bostaden i Hässleholm
och skolan i Hästveda och upphäver därför Barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 127
BUN:AU § 92

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

21
14

Dnr 2003.44

623

Kostnadsersättning för resor från annan adress än
folkbokföringsadressen
Ärendebeskrivning
Jolanta Pater Johnsson har ansökt om kostnadsersättning
för sin son Victor Martinssons resor mellan Hässleholm och
Vinslöv. Victor bor växelvis hos modern i Hässleholm och
fadern i Rommestorp inom Vinslövs skolområde.
Victor är folkbokförd på faderns adress och har skolskjuts
till och från denna adress och skolan i Vinslöv.
Rektor Eva-Carin Andersson har på delegation avslagit
ansökan om kostnadsersättning för resor mellan Hässleholm
och Vinslöv med motiveringen att inga särskilda skäl
föreligger utifrån ett elevvårdsperspektiv.
Ärendet har överklagats och Länsrätten meddelade i
dom 2003-04-29 att man finner att Barn- och utbildningsnämndens beslut strider mot skollagen och upphäver
därmed beslutet.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 128
BUN:AU § 93

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

22
15

Dnr 2003.404

623

Kostnadsersättning för resor från annan adress än
folkbokföringsadressen
Ärendebeskrivning
Mårten Rennemark ansöker i skrivelse om kostnadsersättning (busskort) för sin son Rasmus resor mellan
Tormestorp och Hässleholm. Rasmus bor växelvis hos
modern i Hässleholm där han är folkbokförd och går i
skola och hos fadern i Tormestorp.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26
2003-09-10

23
18

BUN § 129
BUN:AU § 96
Handikappdag och gymnasieskolornas utbildningsmässa - Deltagande
1

Inbjudan från Handikapprådet till "Handikappdag"
Tid och plats:

Ebernesersalen, Östergatan 5,
Hässleholm
Torsdagen den 30 oktober 2003,
kl 08.30 - 12.00

2

Gymnasieskolornas utbildningsmässa
Tid och plats:

Bergendahlshallen, Österås
16 oktober 2003
kl 09.00-15.00 år 9
kl 17.00-20.00 allmänheten
17 oktober 2003
kl 09.00-11.30 år 8

Arbetsutskottets beslutsförslag
Inbjudan under punkt 1 behandlas direkt i nämnden.
Till gymnasieskolornas utbildningsmässa under punkt 2
föreslås arbetsutskottets ledamöter medges deltaga.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Joachim Fors, Carina Westerlund, Kjerstin Ulfvik Jonasson,
Lars Arvidsson och Lars-Göran Wiberg anmäls till
handikappdagen.
Ingen ersättning utgår vid besök på gymnasieskolornas
utbildningsmässa.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26

24

BUN § 130
Rapporter
1

Länsrättens beslut 2003-05-23 att avvisa BUNs
överklagande p g a att den var för sent inkommen.
Skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen. Dnr 2003.44 623

2

Länsrättens dom 2003-08-29 att avslå Carola Karlfeldts
och George Szabos överklagande. Dnr 2003.71 611

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-09-26

25

BUN § 131
Information
1

Lärobok i svenska för gymnasiet (BUN:AU § 79/2003).
Rektor Kjell Sunessons svarsskrivelse.
Dnr 2003.366 601

2

Muntlig information om arbetet med inrättandet av en
särskild transportorganisation i kommunen.

3

Överenskommelse - Projekt Effektiv introduktion av
flyktingar i Hässleholm.

4

Muntlig information om förhandlingar med Markaryds
kommun om gymnasiesamverkan.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-09-26

26

BUN § 132
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
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef
Jan Dahlberg, förvaltningschef (gy-skolan)
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Björn Johansson, rektor
Gösta Andersson, rektor
Inger Persson, rektor

§§
11-13
28-34
116-132
59-134
145-166
86-102
82-145
38-92
83b-164
86-108
15-37
6-13
1-4
20, 22-76
14-54
7-33
3
4-7

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2003-09-26 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

