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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2004-04-30

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 - 11:45
Sammanträdet ajournerat kl 10:50-11:05

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Lena Axelsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Joachim Fors (s), tjg för Ingvar Nilsson (s)
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Lena Olsson (c)
Lynn Thulin (m)
Hs J Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 40-44

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Joachim Fors
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2004-05-05, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 40-53

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Joachim Fors

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2004-04-30
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2004-04-30

Datum då anlaget
sätts upp

2004-05-07

Datum då anslaget
tas ned

2004-06-01

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 40

Tillsättning av anställning som rektor vid område 7,
Hästveda, ref nr 2/04
Dnr 2004.63 023

Beslut
Eva Abrahamsson, Färlöv förordnas på anställningen som rektor vid
område 7, Hästveda från den 1 augusti 2004 och tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid område 7, Hästveda har varit ledigförklarad.
Vid ansökningstidens utgång har 19 sökande anmält sitt intresse
varvid en ansökan är för sent inkommen.
Anställningsintervjuer har ägt rum med fyra av de sökande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 35 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag
Eva Abrahamsson, Färlöv förordnas på anställningen som rektor vid
område 7, Hästveda från den 1 augusti 2004 och tills vidare.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 41

Anpassning/justering av nuvarande ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola samt
gymnasieskola
Dnr 2004.146 600

Beslut
Nuvarande ledningsorganisation justeras och anpassas från
2004-07-01 enligt nedan och skall ses som en anpassning av
ledarnas tjänstetitlar i syfte att öka organisationens tydlighet,
genom anpassning till rådande förordningar och andra kommuners
strukturer. Justeringarna innebär inte någon förändring i gällande
delegationsordning eller förändring avseende lönenivåer.
-

De ledare som idag har tjänstetiteln studierektor och som
är förordnade som ledare på heltid erhåller tjänstetiteln
biträdande rektor.

-

Inom områdena och gymnasieskolorna förordnas de
nuvarande biträdande rektorerna till biträdande rektor
tillika rektors ersättare.

-

De ledare som idag innehar pedagogtjänster med ferieanställning och med i tjänsterna ingående skolledaruppgifter uppgående till högst 49 procent, ges möjlighet
att fortsätta med sitt ledningsuppdrag inom ramen för en
ferietjänst, om de så önskar. Tjänstetiteln skall då vara
platschef. Denna tjänstekonstruktion skall dock efterhand
avvecklas och ersättas med biträdande rektorer.

Ärendet
Förvaltningen fick 2000-10-25 Barn- och utbildningsnämndens
uppdrag att ta fram förslag till förbättring/utveckling av
nuvarande ledningsstruktur.
Förslag till förändrad ledningsorganisation för barnomsorg och
grundskola förelåg i mars 2002 men eftersom flera faktorer var
osäkra fick förslaget vila i avvaktan på andra utredningar och beslut.
Exempel på sådana är utredningar rörande elevminskningen i
grundskolan, beslut om prioriteringar avseende det statliga bidraget
för personalförstärkning och uppföljningar av dessa åtgärder samt
utredning och utveckling av organisationen av arbetet kring elever i
behov av särskilt stöd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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I nuvarande ledningsteam ingår inom såväl barnomsorg och
grundskola som gymnasieskola ingår en rektor och en biträdande
rektor samt ett antal ledare med tjänstetiteln studierektor, vilket
innebär en ledningsorganisation med tre nivåer. Detta är inte förenligt
med den platta organisation som är avsikten och som exempelvis
eftersträvades vid sammanslagningen den 1 januari 1998, av
verksamheterna inom barnomsorg och grundskola.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 36 där man föreslog följande:
Nuvarande ledningsorganisation justeras och anpassas från
2004-07-01 enligt nedan och skall ses som en anpassning av
ledarnas tjänstetitlar i syfte att öka organisationens tydlighet,
genom anpassning till rådande förordningar och andra kommuners
strukturer. Justeringarna innebär inte någon förändring i gällande
delegationsordning eller förändring avseende lönenivåer.
-

De ledare som idag har tjänstetiteln studierektor och som
är förordnade som ledare på heltid erhåller tjänstetiteln
biträdande rektor.

-

Inom områdena och gymnasieskolorna förordnas de
nuvarande biträdande rektorerna till biträdande rektor
tillika rektors ersättare.

-

De ledare som idag innehar pedagogtjänster med ferieanställning och med i tjänsterna ingående skolledaruppgifter uppgående till högst 49 procent, ges möjlighet
att fortsätta med sitt ledningsuppdrag inom ramen för en
ferietjänst, om de så önskar. Tjänstetiteln skall då vara
platschef. Denna tjänstekonstruktion skall dock efterhand
avvecklas och ersättas med biträdande rektorer.

Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lena Axelsson (s)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Rektorstjänsten i område 9, Centrum - Öster

Dnr 2002.377 023

Beslut
Berit Isberg förordnas som rektor vid Område 9, Centrum - Öster
från 2004-08-01 och tills vidare.
Ärendet
Förvaltningen fick 2002-12-11 i uppdrag att ånyo pröva
ledningsstrukturen inom område 9. Sedan detta tillfälle har
området tillförts en ny verksamhet i form av asylskolan vid
Finjabacken samt förskolan Vildmarken samtidigt som år 7-9
avvecklas på Linnéskolan höstterminen 2004.
Förvaltningen kommer under hösten 2004 att utreda skolorganisationen i Hässleholms stad och i detta sammanhang
se över även ledningsstrukturen.
Berit Isberg vikarierar sedan den 1 oktober 2002 på
tjänsten som rektor i område 9, Centrum - Öster och har
förordnande t o m 2004-07-31 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-11-20 § 149.
Det är av stor vikt att skapa stabila ledningsförhållanden inom
område 9 då översynen och förändringsarbetet kommer att
genomföras under de kommande 5 åren.
Ärendets tidigare behandling
Tidigare beslut i ärendet: Barn- och utbildningsnämnden 2003-06-18,
§ 79 och 2003-11-20, § 149.
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 37 där man föreslog:
Berit Isberg förordnas som rektor vid Område 9, Centrum - Öster
från 2004-08-01 och tills vidare.
Yrkande
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv),
Lars Arvidsson (fp), Lars-Göran Wiberg (c) och Urban Widmark (m)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2004-04-30

§ 43

Intern kontrollrapport
Dnr 2004.147 600

Beslut
Avrapporteringen 2004-04-02 av utförd intern kontroll godkännes.
Kontroll av barnomsorgsavgifterna skall utföras i samtliga områden.
Ärendet
Under hösten 2003 genomförde förvaltningen en intern kontroll av
följande områden: attestregler, fakturahantering, handkassor,
körrapporter och reseräkningar. Kontrollerna gjordes på tre områden
i grundskolan, nämligen Tyringe (4), Bjärnum (5) och Centrum/Öster
(9).
Vidare har förvaltningen gjort en kontroll av de inbetalda barnomsorgsavgifterna under år 2002 gentemot Skattemyndighetens inkomstuppgifter. Denna kontroll omfattade område 1, Sösdala.
Kommande kontroller
Under våren kommer intern kontroll att genomföras på område 4, 5
och 9 i fråga om diarieföring och delegation. Vad gäller inventarieredovisning kommer personalen på Möjligheternas Centrum under
våren och sommaren att upprätta en förteckning över all IT-utrustning
på förvaltningen. Under hösten kommer en ny intern kontroll avseende
leverantörsfakturor, attestregler, reseräkningar, delegation etc att
utföras på några nya rektorsområden.
Beslutsunderlag
Intern kontrollrapport daterad 2004-04-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 43 där man föreslog:
Avrapporteringen 2004-04-02 av utförd intern kontroll godkännes.
Kontroll av barnomsorgsavgifterna skall utföras i samtliga områden.
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Budgetuppföljning avseende tiden 2004-01-01--03-31
Dnr 2004.123 042

Beslut
Förvaltningens 2004-04-16 framtagna uppföljningsrapport godkännes
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2004-04-16 med riktpunkt den 31 mars 2004
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2004 på ett budgetöverskott
på 99.000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2004-04-16.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 45

Omdisponering av intäkter för finansiering av utbyte
och komplettering av undervisningsmaterial på
Jacobsskolan
Dnr 2004.148 041

Beslut
Framställan inges till Kommunfullmäktige om följande:
Investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp om 300 tkr.
Investeringarna finansieras genom att motsvarande belopp av
intäkterna från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst.
Investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tecknat förnyat samverkansavtal
med Berg & Partner AB för tiden 2004-01-01—12-31 avseende
samutnyttjande av industrilokalerna på Jacobsskolan. Nämnden
uppbär en ersättning om ca 1 030 tkr.
Jacobsskolan har teknisk utrustning och maskinpark till ett värde av
drygt 30 mkr där Industriprogrammet svarar för en stor
del. För att kunna hålla utbildningarna på en acceptabel nivå för
näringslivets behov kräver nuvarande utrustning en uppdatering.
För detta behövs investeringar vilka hittills inte kunnat tillgodoses
inom ramen för den kommunala investeringsbudgeten. Genom att
teckna samverkansavtal med externa utbildningsanordnare kan en
förnyelse av utrustningen delfinansieras.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 44 där man föreslog:
Framställan inges till Kommunfullmäktige om följande:
Investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp om 300 tkr.
Investeringarna finansieras genom att motsvarande belopp av
intäkterna från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst.
Investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 46

Kostnader för grundskolans resor till koncentrationsläger

Dnr 2004.106 600

Beslut
Anhållan inges till Kommunstyrelsen om full kostnadstäckning för
grundskolans resor till koncentrationsläger.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2001-01-29 (§ 8) att bifalla en motion
från Vänsterpartiet, som innebar att skolelever i nionde klass skall
ges möjlighet att besöka något av förintelselägren i Polen.
I Barn- och utbildningsnämndens yttrande (§ 88/2000) tillstyrks
motionen, men samtidigt framhålls att nämnden saknar medel för
finansiering av projektet. Vid detta tillfälle beräknades kostnaderna
till ca 1000 kronor per elev.
2002-11-20 beslöt Kommunstyrelsens arbetsutskott att inom ramen
för Projekt – Medmänniska avsätta 1000 kr per medföljande elev och
för medföljande vuxen (max tre per klass). Motsvarande medel finns
avsatta i 2004 års budget.
Förvaltningen har genomfört en kostnadsanalys av 2003 års
verksamhet. Denna visar att de av kommunstyrelsen anslagna medlen
varit otillräckliga och att rektorsområdena ur egen budget fått tillskjuta
427.127 kronor.
I budget 2004 har nämnden tvingats minska anslagen till läromedel,
varför finansieringen av resor till koncentrationsläger konkurrerar med
andra angelägna behov. En förutsättning i budgetprocessen för 2004
var att om sådana resor skall genomföras, måste de vara finansierade
fullt ut av uppdragsgivaren. Detta innebär en kostnad på 1 500 kronor
per deltagare och en total kostnad under året på ca 1 200 000 kronor.
Enligt de av kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 april 2004
behandlade budgetförutsättningarna ser Barn- och utbildningsförvaltningen inte några möjligheter att fortsätta med resor till
koncentrationsläger. Även om utvärderingarna av genomförda resor
under 2003 ur pedagogisk aspekt varit positiva anser förvaltningen att
genom olika aktiviteter på hemmaplan; t ex litteraturstudier, filmer,
föredrag av människor med erfarenhet av att ha suttit i
koncentrationsläger, diskussioner etc, kan eleverna ges goda möjligheter
till ökad förståelse för människovärdets okränkbarhet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kalkyl daterad 2004-02-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 38.
Yrkanden
Urban Widmark (m) med instämmande av Lena Axelsson (s),
Kristina Lind (kd), Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) och Lars-Göran
Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag inför arbetsutskottets
sammanträde 2004-04-15 att anhållan inges till Kommunstyrelsen om
full kostnadstäckning för grundskolans resor till koncentrationsläger.

Justerare
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§ 47

Ansökan om bidrag för gymnasiestudier utomlands
Dnr 2004.149 605

Beslut
De sökandes begäran om bidrag för studier vid Scandinavian School
of Brussels avslås.
Motivering
Kommunens lagstadgade skyldighet att erbjuda gymnasiestudier
omfattar inte studier enligt de bidragssökandes önskemål.
Ärendet
Två elever vid Samhällsvetenskapsprogrammet på Linnéskolan,
NN och NN, anhåller i skrivelse
2004-03-21 om kommunalt bidrag för studier vid SSB,
Scandinavian School of Brussels, under läsåren 2004/2005 och
2005/2006.
Kostnaden för skolgången på Scandinavian School of Brussels
motsvarar den kostnad hemkommunen har för motsvarande
program.
Boende med helpension och veckoslutsaktiviteter kostar för
närvarande 6 166 kronor per månad under nio månader eller
6 000 Euro för hela läsåret. Eleven kan täcka delar av denna
kostnad med studiebidrag och inackorderingstillägg.
Hässleholms kommuns totala kostnad för två läsår per elev skulle
uppgå till 145 160 kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2004-03-21 från eleverna NN och
NN.
Förvaltningens skrivelse 2004-04-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 45 där man föreslog:
De sökandes begäran om bidrag för studier vid Scandinavian School
of Brussels avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Motivering
Kommunens lagstadgade skyldighet att erbjuda gymnasiestudier
omfattar inte studier enligt de bidragssökandes önskemål.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Klimatstrategi för Hässleholms kommun - Yttrande
Dnr 2004.112 047

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker de förslag/åtgärder som
redovisas av Miljökontoret och som berör nämndens ansvarsområde
med undantag av första stycket på sidan 9 beträffande
köttkonsumtionen i skolköken p g a följande
att servera lamm istället för gris eller konventionellt nötkött som
föreslås skulle medföra en avsevärd kostnadsökning och troligen
leda till färre ätande barn/elever.

Ärendet
Kommunen skall inge ansökan om statliga bidrag för åtgärder som
bidrar till att minska klimateffekten, så kallade Klimp-bidrag.
Miljökontoret har med utgångspunkt från arbetet med miljömålsprogram för Hässleholms kommun tagit fram förslag till
klimatstrategi. Strategin kan ses som en fördjupning av miljömålsarbetet inom området klimatpåverkan.
Berörda nämnder/styrelser anmodas i meddelande från Miljökontoret
2004-03-18 att lämna synpunkter på förslaget senast den 26 april
2004.
Beslutsunderlag
Miljökontorets remiss ang Klimatstrategi för Hässleholms kommun.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker de förslag/åtgärder som
redovisas av Miljökontoret och som berör nämndens ansvarsområde
med undantag av första stycket på sidan 9 beträffande
köttkonsumtionen i skolköken p g a följande
att servera lamm istället för gris eller konventionellt nötkött som
föreslås skulle medföra en avsevärd kostnadsökning och troligen
leda till färre ätande barn/elever.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 46 då det beslöts att ärendet skulle
behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Motion angående inrättande av kvälls- och nattomsorg
- Yttrande
Dnr 2002.316 101

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande:
Motionen om inrättande av en förskola med kvälls- och nattomsorg
bör avslås med hänvisning till att de ökade kostnaderna inte ryms
inom Barn- och utbildningsnämndens befintliga budgetram.
Ärendet
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.
Skollagen
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.
Skollagkommitténs betänkande
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.
Omsorgsbehov på kvällar, nätter och helger
Under januari 2004 genomfördes en förfrågan till alla områden om vilket
behov av omsorg på kvällar, nätter och helger som framkommit under
2003. Resultatet redovisas i förvaltningens utredning 2004-03-23.
Ärendets tidigare behandling
Ärendet återremitterades vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträden 2003-03-19 och 2003-11-20.
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 49 där man föreslog att motionen avslås
med hänvisning till de ökade kostnaderna som inte ryms inom Barn- och
utbildningsnämndens befintliga budgetram.
Justerare
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Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2004-03-23.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) föreslår att motionen bifalles innebärande att
Hässleholms kommun inrättar en förskola med kvälls- och nattomsorg.
Lena Axelsson(s) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalles
innebärande att förslaget i motionen om inrättande av en förskola med
kvälls- och nattomsorg avslås med hänvisning till de ökade kostnaderna
som inte ryms inom Barn- och utbildningsnämndens befintliga budgetram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lena Axelsson förslag dels
Lars Arvidssons förslag och finner att Barn- och utbildningsnämnden
bifallit Lena Axelssons förslag.
Reservation
Lars Arvidsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Protokollsanteckning
Lena Axelsson (s) medges göra följande protokollsanteckning:
Enligt det av Kommunfullmäktige 2003-12-15, § 200 antagna övergripande
måldokumentet för kommunen skall respektive nämnds verksamhet
bedrivas inom ramen för beslutad budget.

Justerare
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§ 50

Utläggning av Barn- och utbildningsnämndens
ledamöters och ersättares e-postadresser mm
på nämndens internethemsida
Dnr 2004.150 600

Beslut
Ärendet återremitteras.
Ärendet
Ledamoten Urban Widmark har framfört önskemål om att
ledamöternas och ersättarnas i Barn- och utbildningsnämnden
hemadresser, telefonnummer och e-postadresser skall läggas ut
på Barn- och utbildningsnämndens internethemsida. Enligt
personuppgiftslagen kräver detta att skriftligt tillstånd inhämtas
från berörda.
Ärendet berör inte bara Barn- och utbildningsnämnden, då
flertalet politiker också innehar andra uppdrag som t ex
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, bolagsstyrelser och
samverkansorgan. Övergripande kommunal policy för utläggning
av personuppgifter på hemsidor saknas. Innan nämnden behandlar
frågan bör därför Kommunstyrelsen utarbeta riktlinjer, som kan
vara vägledande för nämnder och övrig kommunal verksamhet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2004-04-15, § 48 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden anhåller att Kommunstyrelsen
utarbetar riktlinjer för utläggning av personuppgifter på
internethemsidorna.
Beslutsgång
Tilläggsyrkande
Moderata samlingspartiets, Folkpartiets, Folkets Väls och Kristdemokratiska
partiets ledamöter yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag:
-

Justerare

Barn- och utbildningsnämndens hemsida skall snarast möjligt
kompletteras med namn på Barn- och utbildningsnämndens
ledamöter och ersättare samt vilket område de är kontaktpolitiker
för.
Utdragsbestyrkande
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Uppgifter om adress, telefonnummer samt e-postadress skall
publiceras om ledamoten eller ersättaren så önskar.

Ajournering
Ajournering begärs. Ajournering kl 10.50-11.05.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar återremiss av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars-Göran Wibergs (c)
återremissyrkande dels om ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde och finner Lars-Göran Wibergs yrkande om återremiss
bifallet.

Justerare
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BUN § 51
Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2004-04-30 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Kjell Sunesson, rektor
Sven-Gunnar Linné, vik rektor
Arbetsutskottets protokoll 2004-04-15

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

§§
8-9
15-19
59-80
27-49
13-20
63-86
33-43
27-31
25-32
2-3
96-108
1
32-50

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2004-04-30

21

§ 52

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet

Justerare

1

Föräldrars till elever vid F-5 tillhörande Läredaskolan
skrivelse daterad 2004-03-10.
Dnr 2004.78 611

2

Elevärende - Västerskolan.
Dnr 2004.113 611

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 15 april 2004 om
ändrade budgetramar samt omprövning av investeringar 2004.
Arbetsutskottets beslut 2004-04-15, § 33 till följd härav.
Dnr 2004.156 041

4

Lärarna Mikael Koenens och Anders Blazevics skrivelse
2004-02-04 med förslag till övergripande arbete mot mobbing.

5

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Anderssons skrivelse
2004-03-04 avseende översyn av kommunens övergripande mål.
Arbetsutskottets beslut 2004-04-15, § 49.
Dnr 2004.107 003
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§ 53

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
1

Justerare

Skolverkets beslut 2004-03-22 att John Bauergymnasiet har
fortsatt rätt till bidrag som fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun. Ny huvudman är B&T Education.
Dnr 2004.118 612

Utdragsbestyrkande

