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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20

1 (23)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30-12:15, 12:45-13:55
Sammanträdet ajournerat kl 10:00-12:00

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Lars-Göran Wiberg, 1:e vice ordf
Kristina Lind, 2:e vice ordf
Carina Westerlund
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Lena Olsson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson

s
c
kd
s, tjg för Lena Axelsson, s
s
s
c, tjg för Eva Persson, c
c
m
m, §§ 145-147,kl 08:30-12:15
m, tjg för Madlén Sjögaard
§§ 148-156, ersättare
§§ 145-147
kd
fp
fv

Ersättare

Magnus Olsson (s), Sven Davidsson (c), Eva-Marie Lidén (kd),
Joachim Fors (s), Annika Jedhammar-Purk (v) §§ 145-147 kl
08:30-12:15, Lena Lönn (s) §§ 145-147 kl 08:30-12:15, Kenneth
Aronsson (m) §§ 145-delvis § 147 kl 08:30-11:40,
Agnes Somogyi (kd), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Nordbjörk, personalföreträdare, §§ 145-147
Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 145-147
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, Ingela Svensson, nämndssekr

Utses att justera

Lars Arvidsson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2003-11-26

Sekreterare

………………………………………………………………..

Paragrafer

Ingela Svensson

145-156

Ordförande
Justerare

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

…………………………………………………..
Lars Arvidsson

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden 2003-11-20

Anslagsdatum

2003-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-12-19

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 145

2003-11-20

Dnr 2003.154

Sid

2

042

Budgetuppföljningsrapport avseende tiden
2003-01-01--10-31
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisade vid arbetsutskottets sammanträde
2003-11-12, § 113 en ekonomisk uppföljningsrapport,
daterad 2003-11-10, per den 31 oktober 2003. Driften
visade i rapporten ett överskott på 3 162 tkr avseende
nämndens ordinarie verksamheter och för Yrkeshögskolans
verksamhet ett underskott på 200 tkr.
Den 22 oktober beslöt Barn- och utbildningsnämnden att
uppdra åt arbetsutskottet att vid ett extra sammanträde
den 12 november ompröva beslutet om inköpsstopp om
oktober månads uppföljningsrapport visade ett överskott.
Det beslutades vid detta sammanträde att av medlen
som sparats skulle så stor del som möjligt återföras
eftersom målet är att uppnå ett nollresultat för 2004.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2003-11-10 och reviderad
2003-11-20 till ett nollresultat för nämndens ordinarie
verksamheter.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Budgetuppföljningsrapporten, reviderad 2003-11-20,
godkänns liksom beslut taget av arbetsutskottet den
12 november 2003, § 114, om återförande av medel till
områdena.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 146

2003-11-20

Dnr 2003.483

Sid

3

600

Barn- och utbildningsnämndens kostnader Information om tidigare gjorda utredningar
Ärendebeskrivning
Ordföranden (s) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag
att för Barn- och utbildningsnämnden redovisa
resultaten av tidigare utredningar rörande Barn- och
utbildningsnämndens kostnader.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark
(m) och Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att för Barn- och utbildningsnämnden redovisa resultaten av tidigare gjorda utredningar rörande Barn- och utbildningsnämndens kostnader.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 147

2003-11-20
Dnr 2003.462

Sid

4
041

2004 års budgetram - Åtgärder
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har för 2004 av
Kommunfullmäktige tilldelats en nettokostnadsram på
748 016 tkr. Förutsatt att 2003 års resultat håller sig
inom den tilldelade nettoramen är det förvaltningens
bedömning att behoven i verksamheterna uppgår till
760 000 tkr, d v s 12 000 tkr mer än tilldelad ram.
Olika åtgärder är därför nödvändiga för att anpassa
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader till den
av Kommunfullmäktige beslutade budgetramen.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2003-11-03 olika
förslag till åtgärder för att anpassa Barn- och Utbildningsnämndens nettokostnader till den av Kommunfullmäktige
beslutade budgetramen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2003-11-03 med 11 olika förslag
till åtgärder för att anpassa Barn- och utbildningsnämndens
nettokostnader till den av Kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.
Arbetsutskottets beslut 2003-11-12
Ärendet behandlas utan något förslag från arbetsutskottet
direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Ajournering
Ajournering begärs. Ajournering kl 10:00 - 12:00.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Efter dialog mellan samtliga partier ges förvaltningschefen
i uppdrag att med en extern hjälp påbörja en ekonomisk
genomlysning av Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Genomförandet skall snarast diskuteras i
arbetsutskottet.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-11-20

Sid

5

Budgetförstärkning

Barn- och utbildningsnämndens beslut om åtgärder
för att anpassa Barn- och utbildningsnämndens
nettokostnader till den av Kommunfullmäktige
tilldelade budgetramen.
1. Personalminskning, skola

2 250 tkr

Barn- och utbildningsnämnden har i budget
2004 ålagts en personalkostnadsminskning på
2 890 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Personalresursen i grundskolan och
gymnasieskolan minskas med 6 tjänster.
2. Musik och kulturskolan

650 tkr

Verksamheten i kulturskolan begränsas
genom att anlitandet av externa specialister
till olika projekt stoppas. Detta leder till att
färre projekt i samarbete med grundskolan
kommer att genomföras.
Terminsavgifterna räknas upp från höstterminen
2004 med 3,5%, en intäktsförstärkning på 50 tkr.
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) med instämmande av
Kristina Lind (kd) och Urban Widmark (m)
yrkar avslag på förslaget.
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på
Lars Arvidssons m fl yrkande och
Ingvar Nilssons och Lars-Göran Wibergs
yrkande och finner att Barn- och
utbildningsnämnden antar Ingvar Nilssons
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

och Lars-Göran Wibergs yrkande.
Barn- och utbildningsnämnden
2003-11-20

6
Budgetförstärkning

Propositionsordning fortsättning
Omröstning begärs. Barn- och Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ingvar Nilssons och
Lars-Göran Wibergs yrkande om bifall
till förslaget.
Nej-röst för bifall till Lars Arvidssons m fl
yrkande om avslag till förslaget.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Carina Westerlund, tjg för Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Lena Olsson, tjg för Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ullfvik Jonasson
Summa

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

Ja
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Verksamheten i Musik- och kulturskolan
begränsas genom att anlitandet av externa
specialister stoppas.
Terminsavgifterna vid Musik och Kulturskolan
räknas upp från höstterminen 2004 med 3,5%.
Reservation
Folkpartiet liberalernas, Kristdemokratiska
partiets och Moderata samlingspartiets
ledamöter reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt eget yrkande.
Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår

x
1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-11-20

3. Måltidsavgifter för gymnasieelever

Sid

7

Budgetförstärkning

0 kr

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Gymnasieelevernas måltider skall även
framöver vara kostnadsfria.
4. Lägerskole- och kolonoverksamheten
i Magnarp

0 tkr

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lägerskole- och koloniverksamhet i Magnarp
skall vara kvar i nuvarande omfattning.
5. Centrala förvaltningskontoret

150 tkr

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Centrala förvaltningskontoret minskas med
0,4 tjänst.
6. Taxa för barnomsorgsavgifter

1 800 tkr

Taxehöjning och att avgift tas ut för 12
månader istället för som nu 11 månader
(juli månad har varit avgiftsfri).
Framställning inges till Kommunfullmäktige
i särskild paragraf om taxehöjning och att
avgift tas ut för 12 månader istället för som nu
11 månader.
7. Statsbidrag för personalförstärkning
Under 2004 kommer ca 19 850 tkr att
utbetalas till Hässleholms kommun i
statsbidrag för personalförstärkning i
skolan (de så kallade Wärnessonpengarna).
Hässleholms kommun har redan under 2003
vidtagit personalförstärkningar motsvarande
2004 års ökning av statsbidraget innebärande
att 2004 års statsbidragstillskott kan
Justering

Utdraget bestyrkes

3 500 tkr

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

disponeras till annat än ytterligare anställningar.
Barn- och utbildningsnämnden
2003-11-20

Sid

8

Budgetförstärkning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
2004 års statsbidragstillskott disponeras till
annat än ytterligare anställningar.
8. Öppen förskola och fritidshemsverksamhet (Läreda och Väster i
Hässleholm)

Återremiss

På Läreda och Väster i Hässleholm bedrivs,
för nyttjarna kostnadsfri, öppen förskola och
fritidshem. Om verksamheterna läggs ner
blir effekten för 2004 ett halvt års kostnadsbesparing uppgående till 450 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare
utredning.
9 Färre barn i barnomsorgen
Inskrivningarna i fritidshemmen har sjunkit
under 2003 och nivån under 2004 väntas
kosta klart mindre än tilldelade resurser
under 2003. Även i familjedaghemmen
förutses färre barn och därmed lägre
personalkostnader. Däremot behöver tilldelningen till förskolan förstärkas.
Kostnaderna för barnomsorgen kan totalt
sänkas med ca 2 000 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden
konstaterar att en sänkning av
kostnaderna kan ske inom barnomsorgen med ca 2 000 tkr.

Justering

Utdraget bestyrkes

ca 2 000 tkr

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-11-20

10. Pedagogiska måltider

Sid

9

Budgetförstärkning

Ej framräknad

År 2002 serverades ca 77 000 pedagogiska
måltider i skolan enligt statistik från köken.
Inom barnomsorgen uppskattas de
pedagogiska måltiderna till ca 350 per dag
eller 77 000 per år. De pedagogiska
måltiderna har varit avgiftsfria.
Barn- och utbildningsnämndens förslag
För den personal som äter medbarnen/
eleverna i förskolan till och med
årskurs 1 är måltiderna avgiftsfria. Övrig
personal som äter pedagogiska måltider
med eleverna betalar 20 kronor per
måltid.
Samverkansförhandling har genomförts
2003-11-18 varvid parterna var oeniga.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
I avvaktan på eventuell begäran om
förhandling enligt MBL § 14, uppdrar
Barn- och utbildningsnämnden åt
arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.
11. Inriktningen Räddningstjänst
På Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen
finns en specialinriktning mot Räddningstjänst. Om denna läggs ner från höstterminen 2004 blir besparingen för 2004
150 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inriktningen Räddningstjänst på
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen
bibehålls.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

0 tkr

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 148
BUN:AU § 116

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
2003-11-12

10
7

Dnr 2003.461

710

Taxa inom barnomsorgen
Ärendebeskrivning
Statsbidrag lämnas till kommuner som tillämpar en viss
högsta avgift (maxtaxa) inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
Med förskoleverksamhet avses förskola och familjedaghem
och med skolbarnsomsorg, fritidshem och familjedaghem.
Villkor för statsbidrag - träder i kraft den 1 januari
2004
Regeringen har beslutat (svensk författningssamling
(SFS) 2003:580) om ändring av tidigare förordning
(SFS 2001:160).
Gällande förutsättning från den 1 januari 2004 (tidigare
belopp redovisas inom parentes ) för erhållande av
statsbidrag.

Justering

-

Avgiften per månad i förskoleverksamheten är
högst tre, två respektive en procent av hushållets
avgiftsgrundande inkomst per månad för det första,
andra respektive tredje barnet i hushållet. Avgiften får
dock inte överstiga 1 260 kronor (1 140kr) i månaden
för det första barnet, 840 kronor (760 kr) i månaden
för det andra barnet respektive 420 kronor (380 kr)
i månaden för det tredje barnet i förskoleverksamheten.

-

Avgiften per månad i skolbarnsomsorgen är högst två,
en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande
inkomst per månad för det första, andra respektive
tredje barnet i hushållet. Avgiften får dock inte
överstiga 840 kronor (760 kr) i månaden för det
första barnet och 420 kronor (380 kr) i månaden för
det andra respektive tredje barnet i skolbarnsomsorgen.
Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
-

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
2003-11-12

11
8

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet
och den närmast lägre avgiften i den för barnet
aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast
äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i
hushållet betalas ingen avgift.

Beslutet innebär en avgiftshöjning från den 1 januari 2004
för de i inkomstskiktet 38 000 - 42 000 kronor i
månaden.
Kommunfullmäktige beslöt 2001-11-26, § 189 att införa
maxtaxa inom barnomsorgen från 1 januari 2002. Vid
detta tillfälle beslöts även att avgift endast skulle tas ut
för 11 månader (juli månad avgiftsfri).
I 2004 års budget har Barn- och utbildningsnämnden av
Kommunfullmäktige tilldelats en nettobudgetram på
748 016 tkr, vilken kräver anpassning av både kostnader
och intäkter. En sådan anpassning skulle kunna vara att
förstärka intäktssidan genom att barnomsorgsavgift tas
ut även för juli månad innebärande en ökad intäkt på
ca 1 800 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till taxa för barnomsorgsavgifter.
Förvaltningens förslag
Kommunfullmäktige föreslås med giltighet från den
1 januari 2004 besluta
Barnomsorgsavgifterna ändras i enlighet med Regeringens
beslut i Svensk författningssamling 2003:580.
Barnomsorgsavgift tas ut för 12 månader istället för som
nu 11 månader.
Arbetsutskottets beslutsförslag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämnden
2003-11-20

Sid

12

Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås med giltighet från den
1 januari 2004 besluta
Barnomsorgsavgifterna ändras i enlighet med Regeringens
beslut i Svensk författningssamling 2003:580.
Barnomsorgsavgift tas ut för 12 månader istället för som
nu 11 månader.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 149

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20

13

Dnr 2002.377

023

Vikariat på rektorstjänsten i område 9, Centrum Öster
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2002-12-11, § 138
att återremittera ärendet om framtida organisation för
område 9, Centrum-Öster.
Berit Isberg har sedan den 1 oktober 2002 vikarierat på
tjänsten som rektor i området och har förordnande t o m
2003-12-31 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut
2003-06-18, § 79.
Förvaltningens förslag
Berit Isbergs förordnande som rektor vid område 9 förlängs
t o m 2004-07-31.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lars
Arvidsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Berit Isbergs förordnande som rektor vid område 9 förlängs
t o m 2004-07-31.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-11-20
2003-11-05

BUN § 150
BUNAU § 106

Dnr 2003.105

Sid

14
5

611

Motion om mindre klasser i grundskolan - Yttrande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2003-02-20 för utredning och
yttrande remitterat en av Kristina Lind (kd),
Eva-Marie Lidén (kd), Madlèn Sjögaard (m) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) till kommunfullmäktige
ställd motion om mindre klasser i grundskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås där få i
uppdrag att utreda de ekonomiska och praktiska
möjligheterna för att klasstorleken i grundskolan ska
ha ett tak på cirka femton elever.
Förvaltningens förslag till behandling av motionen
Under de inledande månaderna av 2004 genomför
förvaltningen detaljstudier avseende en mindre
F-5-skola och en 6-9-enhet för att belysa de personella,
ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av förslaget.
När studierna är genomförda kommer yttrande över
motionen att redovisas.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Ärendet behandlas i enlighet med förvaltningens förslag,
vilket meddelas kommunstyrelsen.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lars Arvidsson
(fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-11-20

Sid

15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen behandlas enligt följande, vilket meddelas
kommunstyrelsen.
Under de inledande månaderna av 2004 genomför
förvaltningen detaljstudier avseende en mindre
F-5-skola och en 6-9-enhet för att belysa de personella,
ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av förslaget.
När studierna är genomförda kommer yttrande över
motionen att redovisas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 151
BUNAU § 107

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
2003-11-05

16
6

Dnr 2002.316

101

Motion angående inrättande av kvälls- och
nattomsorg - Yttrande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2002-08-21 för utredning och
yttrande remitterat en av Lena Wallentheim,
Arbetarpartiet socialdemokraterna ställd motion, med
förslag om att Hässleholms kommun inrättar en förskola
med kvälls- och nattomsorg.
Ärendet återremitterades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2003, § 52
för att en mera djupgående utredning skulle göras.
Enligt Skollagen 2a kap.6§ skall förskoleverksamhet…
”tillhandahållas i den omfattning som behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller
barnets eget behov”. Man har däremot inte ställt några
generella krav på att verksamheten skall erbjudas på
andra tider än vad som kan anses normal arbetstid under
vardagar vilket framgår av lagens förarbete.
Skollagskommittén har utrett frågan om omsorg på
obekväm arbetstid. I sitt förslag till ny skollag
(SOU 2002:121) har de inte föreslagit någon förändring
av dagens regler (kap 12.5.3). Betänkandet ”Skollag för
kvalitet och likvärdighet” är för närvarande under
remissbehandling.
Kostnader
Kostnaderna för inrättandet av en förskola för omsorg på
avvikande tider beräknas till ca 2,4 miljoner/år
(endast personalkostnader).

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
2003-11-05
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7

Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att inrättandet av
omsorg på avvikande tider skjuts upp i avvaktan på ny
Skollag och på grund av nu rådande ekonomiska läge.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas utan något förslag från arbetsutskottet
direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Urban Widmark (m)
yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare utredning
av alternativa förslag och kostnaderna härför.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av
alternativa förslag och kostnaderna härför.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 152
BUNAU § 108

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
2003-11-05
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Dnr 2003.456

600

Förekomsten av mobbing i årskurs 7 i Hässleholms
kommun - Uppföljning av tidigare gjord utvärdering
Ärendebeskrivning
Våren 2002 genomförde Barn- och utbildningsförvaltningen
en kartläggning av i vilken utsträckning som mobbing
förekom bland elever i årskurs 7 i Hässleholms kommun.
Kartläggningen redovisades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2002-10-23, § 118.
Den kartläggning, som genomförts våren 2003,
är en motsvarande undersökning. Genom årliga
uppföljningar finns möjlighet att följa hur arbetet med att
förebygga förekomsten av mobbing utvecklas i kommunens
grundskolor. I kvalitetsredovisningen för Hässleholms
kommun 2002 redovisas ett omfattande förebyggande
arbete för att påverka barns och ungdomars
förhållningssätt.
Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga
förekomsten av mobbing bland de elever som gick i
årskurs 7 i Hässleholms kommun våren 2003.
Förvaltningen redovisar i skriftlig rapport, daterad
september 2003, för utförd kartläggning.
Förvaltningens förslag
Utförd utvärdering godkänns.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utförd utvärdering godkänns.
Dessutom framför man ett tack för en bra och
överskådlig utvärdering.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 153

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
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Dnr 2003.419

041

Öppet brev till följd av inköpsstoppet - Svar
Ärendebeskrivning
Pedagogerna på Röke skola och fritidshem redogör i
ett öppet brev daterat 2003-10-21 för hur man ser på
Barn- och utbildningsnämndens generella beslut om
inköpsstopp i samband med att den totala budgetprognosen för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter för 2003 pekade på ett underskott.
Röke föräldraförening har ställt sig bakom skrivelsen.
Förvaltningen har 2003-11-10 tagit fram förslag till svar
på det öppna brevet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens
förslag 2003-11-10 som sitt eget svar till pedagogerna
på Röke skola och fritidshem. Svarsskrivelsen delges
även Röke föräldraförening.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
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BUN § 154
Information
1

Skrivelse från familjen Karlberg i Tyringe med önskemål
om att sonen får sin gymnasieutbildning vid ett
regionalt ishockeygymnasium. Dnr 2003.442 605
Barn- och utbildningsnämndens regler antagna
1997-12-17, § 181.

2

Skrivelse 2003-10-21 från pedagogerna vid Röke
skola och fritidshem samt Röke Föräldraförening
med anledning av effekterna av köpstoppet.
Dnr 2003.419 041

3

Skrivelse från föräldrarna till barnen på Midgårds
förskola med önskemål om att köket på förskolan
skall få vara kvar som det är idag.
Dnr 2003.441 622

4

Ordföranden informerar om att det vid följande
tillfällen lämnats information om Ljungdala allaktivitetshus:
Arbetsutskottet 2003-04-09 och 2003-09-10
Barn- och utbildningsnämnden 2003-04-23 och
2003-05-21
Under frågor i Barn- och utbildningsnämnden
2003-03-19

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-11-20
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BUN § 155
Rapporter
1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2003-10-01,
§ 257 att bilda en ekonomigrupp för genomlysning
av kommunens ekonomi. Dnr 2003.439 049

2

Motion angående säkrare skolskjuts. Kommunstyrelsens arbetsutskottet har 2003-10-15, § 64
beslutat
att avvakta med motionens behandling med hänvisning
till att man skall invänta resultatet av det pilotprojekt
och den utredning som pågår om samordning av
kollektivtrafik och skolskjutsar. Dnr 2003.124 623

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20
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BUN § 156
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Eva Eskilsson, rektor
Karin Karlén, rektor
Carola Krantz, rektor
Kennet Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Björn Johansson, rektor
Gösta Andersson, rektor

§§
37-41
6-8
132-138
171-201
202-204
205-212
164-173
131-136
92-145
106-117
188-201
36-39
22
89-91
69-73
36
7-8

Förvaltningens förslag
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2002-11-20 godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2002-11-20 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

