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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2003-04-23

Sid

1 (24)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 08.30 - 11.25

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), Lena Olsson (c), Kenneth
Aronsson (m), Susanne Rönnefeldt Berg (m),
Agnes Somogyi (kd), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Kristina Lindblad, personalföreträdare, §§ 50-58
Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 50-58
Karin Karlén bitr förvaltningschef, §§ 50, 52-58
Curt-Erik Karlsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef
Anders Svensson, controller,
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Ingvar Nilsson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret

Sekreterare

………………………………………………………………..

Paragrafer

Ingela Svensson
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Willy Ohlsson
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Ingvar Nilsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-04-23

Anslagsdatum

2003-05-02

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-05-26

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 50

Sid

2003-04-23

Dnr 2003.154

2

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--03-31
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-04-10 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--03-31.
Driftredovisningen visar ett budgetunderskott på 985 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Härtill redovisar yrkeshögskolan ett underskott på 600 tkr.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport framtagen av förvaltningen 2003-04-10.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens 2003-04-10 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 51

Sid

2003-04-23

Dnr 2003.115

3

023

Tillsättning av biträdande förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2002-06-19, § 73,
efter att tjänsten som biträdande förvaltningschef varit
internt ledigförklarad som tidsbegränsad under ett år, att
förordna Karin Karlén under tiden 2002-07-01--2003-06-30.
Eftersom förordnandet går ut 2003-06-30 och barn- och
utbildningsnämnden 2002-05-22, § 60 beslöt att tjänsten i
god tid före vikariatets utgång skulle ledigförklaras externt
har denna varit ledigförklarad via annons i pressen.
Vid ansökningstidens utgång har 11 sökande anmält sitt
intresse.
Anställningsintervjuer har ägt rum med tre av de sökande.
Arbetsutskottets ledamöter, de fackliga representanterna
och företrädare från förvaltningen föreslår utifrån dessa att
Karin Karlén förordnas på anställning som biträdande
förvaltningschef från 2003-07-01 och tills vidare.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Karin Karlén förordnas på anställningen som biträdande
förvaltningschef från 2003-07-01 och tills vidare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sid

2003-04-23
2003-04-09

BUN § 52
BUN:AU § 37

Dnr 2003.170

4
5

718

Anhållan om tillstånd för ytterligare platser vid
Vittsjö Montessoriförskola - Hässleholms
Montessoricentrum
Ärendebeskrivning
Hässleholms Montessoricentrum beviljades 2001-12-12,
§ 173 att starta förskola i Vittsjö med 20-30 platser med
start senast den 1 juli 2002.
I skrivelse 2002-05-08 framförde Hässleholms
Montessoricentrum att förskolan i Vittsjö startar med 18
platser i augusti men att man bedömde att ytterligare
12 barn kunde rekryteras under hösten. Barn- och
utbildningsnämnden beslöt 2002-06-19 att förlänga
tillståndet om 30 platser t o m den 31 december 2002.
Efter anhållan från Hässleholms Montessoricentrum beslöt
barn- och utbildningsnämnden 2002-12-11 att förlänga
tillståndet om 30 platser t o m den 28 februari 2003.
Eftersom tiden för de beviljade 12 platserna gick ut den
28 februari 2003 ansöker Hässleholms Montessoricentrum i
skrivelse 2003-03-30 om tillstånd för 6 platser utöver de
tidigare beviljade 18 platserna (totalt 24 platser).
Beslutsunderlag
Förvaltningens redovisning 2003-04-01 av barnomsorgssituationen i Vittsjö.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Hässleholms Montessoricentrum beviljas tillstånd för
6 platser utöver de 18 tidigare beviljade vid Vittsjö
Montessoriförskola. Tillståndet gäller t o m 2003-12-31.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-04-23

Yrkanden
Kristina Lind (kd), Lars-Göran Wiberg (c) och Madlén
Sjögaardh (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hässleholms Montessoricentrum beviljas tillstånd för
6 platser utöver de 18 tidigare beviljade vid Vittsjö
Montessoriförskola. Tillståndet gäller t o m 2003-12-31.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 53
BUN:AU § 38

Sid

2003-04-23
2003-04-09

Dnr 2003.182

6
6

710

Att börja i förskoleklass som 5-åring
Ärendebeskrivning
Önskemål framförs från föräldrar att deras barn skall få
börja förskoleklass som 5-åringar.
Tidigare nämndbeslut 1999-05-26 anger att 5-åringar
inte skall beredas plats i förskoleklass i avvaktan på
riksdagens beslut.
I Skollagen 2b kap 2§ anges att "Barn får tas emot i
förskoleklassen före höstterminen det år då barnet fyller sex
år."
I nämndbeslut 2002-12-11 har endast ett avsteg från
nuvarande inriktning gjorts och då av särskilda skäl.
En uppdatering av tidigare givna riktlinjer är nödvändig då
lagtexten medger möjligheten att börja förskoleklass före
6-års ålder.
Idag finns följande verksamheter att välja på:
- För barn 1-6 år finns förskoleverksamhet i form av
förskola och familjedaghem. Från 4 år och uppåt finns
allmän förskola med avgiftsfri del på 525 timmar.
- För 6-åringar finns en egen skolform, förskoleklass med
motsvarande avgiftsfri tid. Förskoleklassen har ett väl
utbyggt samarbete med grundskolans första årskurs och
betraktas vanligen som en del av en flexibel skolstart.
Att generellt införa möjligheten till förskoleklass redan som
5-åring får vissa pedagogiska konsekvenser:
- 5-åringar utgör krav på pedagogiskt åldersanpassade
insatser som tidigare inte ställts på verksamheten.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-04-23
2003-04-09

Sid

7
7

- Åldersspannet bland barnen ökar i den samverkan som
sker med obligatoriska skolan.
- Då omsorg utöver förskoleklass sker på fritidshem
(eller familjedaghem) medför detta att samma utökade
krav kommer att ställas även på denna verksamhet.
- Ekonomiskt kan det innebära att personalstyrkan behöver
utökas för att möta dessa krav.
- 6-åringar omfattas av skolhälsovården fr o m 2003-07-01
men detta gäller inte 5-åringar som hänvisas till
Landstingets barnhälsovård.
Förvaltningens förslag
5-åringar skall ej generellt beredas plats i förskoleklass.
Särskild prövning kan dock göras i enskilda fall. Det
delegeras åt rektor att fatta beslut i ärenden grundade på
särskilda skäl. Då plats medges skall all övrig omsorg
utöver 525 timmar/år debiteras enligt förskolans taxa.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
5-åringar skall ej generellt beredas plats i förskoleklass.
Särskild prövning kan dock göras i enskilda fall. Det
delegeras åt rektor att fatta beslut i ärenden grundade på
särskilda skäl. Då plats medges skall all övrig omsorg
utöver 525 timmar/år debiteras enligt förskolans taxa.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 54
BUN:AU § 39

Sid

2003-04-23
2003-04-09

Dnr 2003.183

8
8

047

Särskilt statsbidrag till personalförstärkningar
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2001/02 beslutade riksdagen (SFS 2001:36)
att införa ett särskilt statsbidrag riktat till skolsektorn i
syfte att öka personaltätheten. Statsbidraget tillförs
kommunerna stegvis under perioden ht 2001 – ht 2006.
För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram
som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i
åldersgruppen 6-18 år i kommunen kalenderåret före
aktuellt bidragsår/läsår.
Planerade och genomförda åtgärder skall redovisas och
godkännas av Skolverket. För att kunna rekvirera
statsbidraget krävs att uppsatta kriterier uppfylls.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2001-04-25 att under
läsåren 2001/02 och 2002/03 prioritera resurser till den
elevsociala miljön samt elever i behov av särskilt stöd.
Erhållna resurser för dessa läsår motsvarar ca 30-talet
tjänster inom i huvudsak grundskolan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-03-28.
Förvaltningens förslag
Under läsåret 2003/04 riktas fortsatta resurser mot de
hittills prioriterade områdena. Särskild uppmärksamhet
ägnas delarna:
- utveckling av den övergripande organisationen rörande
barn i behov av särskilt stöd,
- utökning av den specialpedagogiska kompetensen inom
gymnasieskolan,
- personalförstärkning i invandrartäta skolområden.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-04-23
2003-04-09

Sid

9
9

Under läsåret 2003/04 och med fortsättning läsåret 2004/05
riktas därutöver resurser mot sådana åtgärder, som har till
syfte att allmänt stärka och kvalitetshöja barns och elevers
lärande miljö, utifrån de mål som anges i skolplanen.
Under läsåret 2004/05 stärks ledningsorganisationen
inom förskoleklassen, grundskolan och särskolan, som
ett led i satsningen på att stärka och kvalitetshöja barns
och elevers lärande miljö, i syfte att tydliggöra och stärka
det pedagogiska ledarskapet.
Förvaltningen ges i uppdrag att under våren-05, efter
uppföljning och utvärdering av dittills gjorda insatser,
föreslå Barn- och Utbildningsnämnden de riktlinjer som
ska gälla för det statliga bidragets utnyttjande under
läsåret 2005/06 samt ht 2006.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lena Axelsson (s), Lars-Göran Wiberg (c) och Lars
Arvidsson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Enligt förvaltningens förslag.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 55
BUN:AU § 41

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

10
12

Dnr 2003.184

041

Omdisponering av intäkter för finansiering av
utbyte och komplettering av undervisningsmateriel på Jacobsskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har tecknat samverkansavtal med Berg & Partner AB för tiden 2003-01-01--12-31
avseende samutnyttjande av industrilokalerna på
Jacobsskolan. Nämnden uppbär en ersättning på ca
1,4 mkr.
Jacobsskolans tekniska utrustning kräver omfattande
investeringar vilka hittills inte kunnat tillgodoses inom
ramen för den kommunala investeringsbudgeten. Genom
att teckna samverkansavtal med externa utbildningsanordnare kan en förnyelse av maskinparken
delfinansieras. För att fullfölja samverkansavtalet med
Berg & Partner AB krävs att Industriprogrammets maskinpark uppdateras till en kostnad av ca 500 tkr. För att
modellen för delfinansiering skall utvecklas för tecknande
av nya samverkansavtal under 2004 krävs dessutom att
övrig teknisk utrustning på Jacobsskolan förnyas till en
kostnad av ytterligare ca 500 tkr.
Förvaltningens förslag
Framställan hos kommunfullmäktige om att
investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp på
1 mkr (anslagstyp 2)
investeringarna finansieras genom att 1 mkr av intäkterna
från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst.
investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

11
13

Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lena Axelsson (s), Lars-Göran Wiberg (c) och Ingvar Nilsson
(s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Framställan hos kommunfullmäktige om att
investeringar på Jacobsskolan beviljas till ett belopp på
1 mkr (anslagstyp 2)
investeringarna finansieras genom att 1 mkr av intäkterna
från samverkansavtalet tas upp som investeringsinkomst.
investeringarna bokförs under eget investeringsprojekt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 56

BUN:AU § 42

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

12
14

Dnr 2003.176

612

Gymnasieskolans organisation inför den preliminära
intagningen läsåret 2003/2004
Ärendebeskrivning
Förslag till organisation inför den preliminära intagningen
läsåret 2003/2004 har tagits fram med utgångspunkt från
grundskolans år 9 preliminära val.
LÄSÅRET
2002/03 2003/04
Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet,
inriktning bild och formgivning
Estetiska programmet,
inriktning musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet,
inriktning trä- och möbelteknik
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet,
inriktning verkstadsteknik
Industriprogrammet,
inriktning textil och konfektion
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Specialutformat idrottsprogram
Lärande i arbete, Handelsprogrammet
Lärande i arbete, Hotell- och restaurangprogrammet

32
16
48
16

platser
"
"
"

32
16
32
16

platser
"
"
"

16 "

16 "

32 "
40 "
8"

32 "
40 "
8"

48 "
24 "

48 "
24 "

16 "

16 "

60
32
120
60
30
12
12

"
"
"
"
"
"
"

60 "
32 "
120 "
60 "
30 "
0"
0"

Beslutsunderlag
Förvaltningens redovisning 2003-03-18 av de preliminära
förstahandsvalen från åk 9 till hösten 2003.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

13
15

Förvaltningens förslag
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret
2003/2004 fastställa den av förvaltningen föreslagna
organisationen.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas utan något förslag från arbetsutskottet
direkt i barn- och utbildningsnämnden.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret
2003/2004 fastställa den av förvaltningen föreslagna
organisationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 57
BUN:AU § 47

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

14
23

Dnr 2003.132

612

Inrättande av lokala kurser inom El-, Omvårdnads-,
Industri-, Hantverks- och Fordonsprogrammet
Ärendebeskrivning
Rektor för Jacobsskolan anhåller i skrivelse 2003-03-26 om
inrättande av följande lokala kurser enligt bifogade
kursdokument:
Inom Elprogrammet
Ämne:
Kurs:

Styrteknik
Robotlaboration, 50 poäng

Inom Omvårdnadsprogrammet
Ämne:
Kurs:

Omvårdnad
Egenvård B, 50 poäng

Inom Industriprogrammet
Ämne:
Kurs:

Plåt och svetsteknik
Kundanpassad produktionsteknik, 100 poäng

Inom Hantverksprogrammet
Ämne:
Kurs:

Träteknik
Ritteknik, 50 poäng

Inom fordonsprogrammet
Ämne:
Kurser:

Fordonsteknik
- El-Hydraulik-Pneumatik 1, 100 poäng
- El-Hydraulik-Pneumatik 2, 100 poäng
- El-Hydraulik-Pneumatik 3, 100 poäng

Kurserna inom Industri-, Hantverks- och Fordonsprogrammet
återremitterades 2003-03-05, § 28 av arbetsutskottet för
omarbetning av kursdokumenten.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

15
24

Beslutsunderlag
Kursdokument
Förvaltningens förslag
Lokala kurser inrättas i enlighet med redovisade
kursdokument.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokala kurser inrättas i enlighet med de av rektor för
Jacobsskolan i skrivelse 2003-03-26 redovisade kursdokumenten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 58
BUN:AU § 48

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

16
25

Dnr 2003.454

612

Inrättande av lokala kurser inom programmen vid
Linnéskolan och gymnasieskolans samtliga program
Ärendebeskrivning
Rektor för Linnéskolan anhåller om att följande lokala kurser,
enligt redovisade kursdokument, får inrättas vid
Linnéskolan:
Lokala kurser inom Handels- och administrations
programmet
Ämne:
Kurser:

Administration
- Administrativ IT, 100 poäng
- Redovisningens ABC, 100 poäng

Lokala kurser inom Hotell- och restaurangprogrammet
Ämne:
Kurs:

Engelska
Food and travel in the englishspeaking world,
50 poäng

Lokala kurser inom samtliga gymnasieskolans program
Samtliga kurser är anpassade för det reviderade
programgymnasiet.
Ämne:
Kurser:

Fotografisk bild
- Foto och video, 100 poäng
- Foto och video fortsättning, 100 poäng

Ämne:
Kurser:

Serveringskunskap
- Bordsdekorationer fortsättning, 50 poäng
- Bordsdekorationer fördjupning, 100 poäng

Ämne:
Kurs:

Svenska
Retorik 1, 100 poäng

Beslutsunderlag
Kursdokument
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

17
26

Förvaltningens förslag
Lokala kurser inrättas i enlighet med redovisade dokument.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokala kurser inrättas i enlighet med rektors för Linnéskolan
redovisade kursdokument.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 59
BUN:AU § 36

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

18
4

Dnr 2002.168

620

Motion om mer rörelse i skolan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2002-05-03 för utredning och
yttrande remitterat en av Lars-Ivar Ericson ställd motion
med förslag att barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att utfärda direktiv för hur lärare och elever
tillsammans kan verka för ett sundare liv i skolmiljön
genom fysiska aktiviteter.
Förvaltningen har 2003-03-31 tagit fram förslag till
yttrande över motionen.
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd)
yrkar att det av förvaltningen 2003-03-31 framtagna
förslaget skall utgöra yttrande över motionen.
Arbetsutskottet framför ett tack för ett väl utarbetat
yttrande.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Förvaltningens förslag 2003-03-31 antas som barn- och
utbildningsnämndens yttrande över motionen.
_____
Yrkande
Lena Axelsson (s) och Kristina Lind (kd) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens förslag 2003-03-31 antas som barn- och
utbildningsnämndens yttrande över motionen.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 60
BUN:AU § 40

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

19
10

Dnr 2003.175

041

Förändringar av bruttoramar i budget 2003
Ärendebeskrivning
I budget 2003 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden
bruttoramar enligt följande:
Intäkter
Kostnader
Netto

127 919 tkr
863 318 tkr
735 399 tkr

I Barn- och utbildningsnämndens internbudget (2003-02-26,
§ 26) gjordes bruttoökningar på både intäkts- och
kostnadssidan med 1 800 tkr.
I de verksamhetsansvarigas fortsatta budgetarbete har
följande förändringar av bruttoramarna för olika
verksamheter tillkommit efter BUN:s beslut om
internbudgeten:
- utökning av intäkter i vht 63 Barnomsorg med 293 tkr
på grund av LSS-bidrag för elevassistenter,
anställningsstöd samt interkommunala ersättningar
- utökning av intäkter i vht 64 Grundskola med 437 tkr på
grund av anställningsstöd, interkommunala ersättningar,
uthyrning av lokaler, statlig ersättning för asylsökande
samt statligt kompetensutvecklingsstöd.
Bruttoökningen av intäktssidan uppgår till sammanlagt
730 tkr och kostnadsramen räknas upp med motsvarande
belopp.
Förvaltningens förslag
Framställan inges till kommunfullmäktige om ändrade
bruttoramar så att kostnadsramen utökas till 865 848 tkr och
intäktsramen utökas till 130 449 tkr.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

20
11

Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Framställan inges till kommunfullmäktige om ändrade
bruttoramar så att kostnadsramen utökas till 865 848 tkr och
intäktsramen utökas till 130 449 tkr.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 61
BUN:AU § 49

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23
2003-04-09

21
2

Dnr 2002.156

611

Yttrande över
Överklagat mål 280-03 121 ang skollagen
Överklagat mål 1498-03 121 ang utdömande av vite
Ärendebeskrivning
Länsrätten har 2003-03-25 gett barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över innehållet i handling/ar
avseende NNs och NNs överklagande
ang utdömande av vite i mål 1498-03 Rotel nr 121.
Yttrandet skall vara rätten tillhanda senast 2003-04-10.
Länsrätten har dessutom gett barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handling/ar avseende
NNs och NNs överklagande ang
skollagen mål nr 280-03 Rotel nr 121.
Yttrandet skulle varit rätten tillhanda senast 2003-02-19.
Rätten har 2003-03-25 givit anstånd med yttrandet till och
med 2003-04-10.
Förvaltningen har 2003-04-03 tagit fram förslag till
yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar anta förvaltningens förslag
2003-04-03 som sitt eget yttrande till länsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23

22

BUN § 62
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
Eva-Carin Andersson, rektor
Lars-Göran Johansson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård
Karin Johnsson, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, gymnasiechef
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Björn Johansson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog

4-5
18-21
34-44
18-52
37-65
19-29
15-23
60-74
1-4
37-51
1
2-8
1-2
1-10
2-8
1-3
17-27

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2003-04-23, § 62 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23

23

BUN § 63
Information
1

Skrivelse 2003-03-14 ang revision under 2003.
Dnr 2003.212 007

2

Muntlig information om ny förvaltning: vuxenutbildning
och kompetensutveckling.

3

Övergripande plan för jämställdhetsarbetet inom
barn- och utbildningsförvaltningen.

4

Utbildningsdepartementets pressmeddelande
2003-03-19. Regeringen utreder hur elev- och
föräldrainflytandet kan stärkas i förskola, skola och
vuxenutbildning.

5

Personalminskning (muntlig information)

6

Förslag 2003-04-02 till lokalförsörjningsplan.
Dnr 2003.213 216

7

Förändringar vid Ljungdalaskolan. Skrivelse 2003-03-27.
Dnr 2003.210 291

8

Skrivelse 2003-03-28 ang förvaltningens upphandling av
tryckta läromedel 2002. Dnr 2003.214 601

9

Muntlig information om programinriktat val i gymnasieskolan (PRIV).

10 Barnomsorgskön 2003-03-31.
11 Gymnasiechefstjänsten.
12 Elevärenden. Dnr 2003.188 606, 2002.151 611,
2003.187 606
13 NNs och NNs överklagande av
BUNs beslut 2003-03-19 ang enskild undervisning.
Dnr 2003.71 611
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-04-23

24

BUN § 64
Inbjudan till Handikappdag - Handikapprådet i
Hässleholms kommun
Handikapprådet i Hässleholms kommun inbjuder till
handikappdag
Torsdagen den 15 maj 2003, kl 08.30 - 12.00
Plats: Vita salongen, Kulturhuset, Hässleholm
Anmälan skall vara inlämnad senast den 8 maj 2003.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottets ledamöter anmäls till handikappdagen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

