Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21

1 (25)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 08.30 - 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
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson

Ersättare

Eva-Marie Lidén (kd), Lena Olsson (c), Kenneth Aronsson (m),
Agnes Somogyi (kd), Dan Lindau (fp), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 65-72
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Curt-Erik Karlsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef,
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Agneta Hörberg

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2003-05-28, kl 17.30

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………..

s
c
kd
s, tjg för Lena Axelsson, s
s
s
c
c
m
m
kd
fp
fv

Paragrafer 65-78

Agneta Hörberg

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-21

Anslagsdatum

2003-05-30

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-06-23

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 65
BUN:AU § 52

Sid

2003-05-21
2003-05-07

Dnr 2002.396

2
4

023

Tillsättning av rektorstjänsten i område 2, Läreda
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2002-08-21 att
förordna Carola Krantz som rektor vid område 2, Läreda
under tiden ordinarie befattningshavare Karin Karlén
upprätthöll tjänsten som biträdande förvaltningschef
2002-07-01--2003-06-30.
Barn- och utbildningsnämnden förordnande vid sitt
sammanträde 2003-04-23 Karin Karlén på tjänsten som
biträdande förvaltningschef från 2003-07-01 och tills vidare.
Förvaltningens beslutsförslag
Carola Krantz förordnas som rektor vid område 2, Läreda
från 2003-07-01 och tills vidare.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lars Arvidsson
(fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Carola Krantz förordnas som rektor vid område 2, Läreda
från 2003-07-01 och tills vidare.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Sid

3

Protokollsanteckning
Barn- och utbildningsnämnden medger Kjerstin Ulfvik
Jonasson (fv) att göra följande protokollsanteckning
"Principiellt anser jag att korrekt hantering av ärendet hade
varit att utannonsera tjänsten i pressen. Man får inte
samma kategori sökande till ett vikariat som till en fast
tjänst. Dessutom anser jag att tjänster på rektorsnivå och
högre chefsnivåer skall tillsättas som tidsbegränsade
anställningar, förslagsvis 5 år."
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 66
BUN:AU § 53

Sid

2003-05-21
2003-05-07

Dnr 2003.117

4
5

023

Tillsättning av anställning som rektor vid Ungdomscentrum
Ärendebeskrivning
Tjänsten som rektor vid ungdomscentrum har varit ledigförklarad via annons i pressen som en visstidsanställning
under tiden 2003-08-01--2005-07-31.
Tjänsten har ledigförklarats som en visstidsanställning till
följd av de omstruktureringar som kommer att ske inom
gymnasieskolan de närmaste åren och det uppdrag som
förvaltningen med anledning härav fått att se över ledningsorganisationen (BUN § 139/2002).
Vid ansökningstidens utgång har 13 sökande anmält sitt
intresse.
Anställningsintervjuer har ägt rum med två av de sökande.
Förvaltningens representanter och berörda fackliga
organisationer föreslår utifrån dessa i skrivelse 2003-04-14
att Inger Persson, Hästveda förordnas på anställningen.
Förvaltningens förslag
Inger Persson, Hästveda förordnas på anställningen som
rektor vid Ungdomscentrum under tiden 2003-08-01-2005-07-31.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-05-21

Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas, centerns och
folkpartiet liberalernas ledamöter yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inger Persson, Hästveda förordnas på anställningen som
rektor vid Ungdomscentrum under tiden 2003-08-01-2005-07-31.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 67
BUN:AU § 54

2003-05-21
2003-05-07

Dnr 2003.269

Sid

6
6

620

Komplettering av organisationen för barn i behov av
särskilt stöd
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2000-06-21, § 74
mål och inriktning för arbetet med barn i behov av särskilt
stöd.
Statens övergripande organisation för barn med olika
handikapp har därefter förändrats, vilket fått till följd att
kommunens ansvar har ökat. För att motsvara de nya
kraven behöver den områdesövergripande organisationen
för barn i behov av särskilt stöd kompletteras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2003-05-07 - Utveckling av
verksamhetens organisation angående barn i behov av stöd.
Förvaltningens förslag
Den områdesövergripande pedagogiska/psykologiska
gruppen kompletteras med tjänster med handledarkompetens.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson
(s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Barn- och utbildningsnämnden beslut
Den områdesövergripande pedagogiska/psykologiska
gruppen kompletteras med tjänster med handledarkompetens.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 68
BUN:AU § 55

2003-05-21
2003-05-07

Dnr 2003.270

Sid

8
7

601

IT-strategi för förskola och skola i Hässleholms
kommun 2003 - 2006
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2000-03-29
IT-strategi för förskola och skola i Hässleholms kommun.
Till följd av att utvecklingen inom IT-området har fortsatt
i oförminskad takt har förvaltningen tagit fram förslag till
ny IT-strategi för förskola och skola.
Förvaltningens förslag
IT-plan för förskola och skola i Hässleholms kommun
fastställs enligt förvaltningens förslag.
Då ärendet diskuteras enas man om ordförandens förslag
att IT-planen skall gälla för åren 2003-2006.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
det tillägg man enats om att den skall gälla för åren
2003-2006.
Arbetsutskottets beslutsförslag
IT-plan för förskola och skola i Hässleholms kommun
fastställs för åren 2003-2006 i enlighet med förvaltningens
förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Sid

9

Barn- och utbildningsnämndens beslut
IT-plan för förskola och skola i Hässleholms kommun
fastställs för åren 2003-2006 i enlighet med förvaltningens
förslag.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 69
BUN:AU § 56

Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21
2003-05-07

10
8

Dnr 2003.271

026

Jämställdhetsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter
Ärendebeskrivning
Grunden för jämställdhetsarbetet är jämställdhetslagen,
som trädde i kraft 1992-01-01.
Lagens ändamål är att främja kvinnors och mäns rätt i
fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor
samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i
arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnors
villkor i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare ska
samverka för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås och
särskilt verka för att utjämna skillnader i löner och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män med lika eller
likvärdiga arbetsuppgifter. (Sammanfattning av SFS
1991:433)
Kommunfullmäktige fastställde 2001-01-29 en övergripande
jämställdhetsplan för Hässleholms kommun.
Utifrån denna har företrädare från förvaltningen gemensamt
med de fackliga organisationerna tagit fram förslag till
jämställdhetsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.
Förvaltningens förslag
Jämställdhetsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter fastställs enligt förslaget.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Jämställdhetsplan för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter fastställs enligt förslaget.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-05-21
2003-05-07

BUN § 70
BUN:AU § 59

Dnr 2003.272

Sid

12
11

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 Samhällsvetenskapsprogrammet
Ämne:
Kurs:

Engelska
Engelska D, 100 poäng (kod EN1501)

Ämne:
Kurs:

Samhällskunskap
Europakunskap, 50 poäng (kod SH 1501)

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

Justering

Ämne:
Kurs:

Samhällskunskap
Kulturkunskap, 100 poäng (kod SH1500)

Ämne:
Kurs:

Företagsekonomi
Aktiekunskap, 50 poäng (kodFE1500)

Ämne:
Kurser:

Idrott och hälsa
- Fysisk träning 1, 100 poäng (kod IDH1501)
- Fysisk träning 2, 100 poäng (kod IDH1502)
- Fysisk träning 3, 100 poäng (kod IDH1503)

Ämne:
Kurser:

Idrott och hälsa
- Aerobic 1, 100 poäng (IDH1521)
- Aerobic 2, 100 poäng (IDH 1522)

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21
2003-05-07

13
12

Lokala kurser inom samtliga gymnasieskolans
program fortsättning
Ämne:
Kurs:

Teater
Teater, 100 poäng (kod TEA1500)

Ämne:
Kurser:

Datoranvändning
- Datorkunskapsfördjupning, 100 poäng
(kod DAA1500)
- Datafördjupning, 50 poäng (kod DAA1501)

Ämne:
Kurs:

Samhällskunskap
Praktisk socialkunskap, 50 poäng (kod SH1503)

Ämne:
Kurs:

Social omsorg
Socialkunskap 1, 100 poäng (kod SOMS1501)

Beslutsunderlag
Kursdokument
Förvaltningens förslag
Lokala kurser inrättas i enlighet med redovisade dokument.
Yrkande
Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Lars Arvidsson
(fp) och Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokala kurser inrättas i enlighet med redovisade kursdokument.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 71

2003-05-21

Dnr 2003.154

Sid

15

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--04-30
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-05-14 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--04-30.
Driftredovisningen visar ett budgetunderskott på 469 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Härtill redovisar yrkeshögskolan ett underskott på 600 tkr.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport framtagen av förvaltningen 2003-05-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens 2003-05-14 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 72

Sid

2003-05-21

Dnr 2003.233

16

615

Organisation vuxenutbildning/arbetsmarknad Yttrande
Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för att samla kommunens
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i en ny
förvaltning har utretts. Utredningsförslaget redovisas i
skrivelse 2003-04-28.
Förslaget innebär bl a att huvudmannaskapet för vuxenutbildningsenheten som idag lyder under Barn- och
utbildningsnämnden fr o m 2004-01-01 överförs till
kommunstyrelsen och att förvaltningschef utses för den
nya förvaltningen att tillika under Barn- och
utbildningsnämnden vara vuxenutbildningschef intill
2003-12-31.
Utredningen har 2003-04-29 översänts till Barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Förvaltningens förslag
Den i skrivelse 2003-04-28 föreslagna organisationsförändringen tillstyrks.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den i skrivelse 2003-04-28 föreslagna organisationsförändringen tillstyrks.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 73
BUN:AU § 57

2003-05-21
2003-05-07

Dnr 2003.273

Sid

17
9

600

Kvalitetsredovisning 2002
Ärendebeskrivning
Regeringen har i skrivelse Utvecklingsplan för förskola,
skola och vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet
(1996/97:112) angett att alla skolor och kommuner
årligen skall göra kvalitetsredovisningar. Kvalitetsredovisningen skall vara skriftlig enligt SFS 1997:702.
Skolverket har givit ut Allmänna råd om kvalitetsredovisning
inom skolväsendet (1999:1).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för
Hässleholms kommun. Den beskriver hur olika
verksamheter och skolformer skall utvecklas ur ett lokalt
perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning
för 2002. Innehållet är i första hand hämtat från de
verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar som
grundskolornas område 1-9, Silviaskolan, musikskolan,
särskolan samt gymnasieskolorna och vuxenutbildningen
har upprättat för 2002 utifrån av centrala kontoret lämnade
riktlinjer.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2002
antas som barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsredovisning för 2002.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottet framför dessutom ett tack, till de som
tagit fram kvalitetsredovisningen, för ett överskådligt och
informativt material.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Sid

18

Eftersom de i kvalitetsredovisningen redovisade resultaten
och måluppfyllelserna utgår från de nationella målen och
de av Kommunfullmäktige i skolplanen fastställda målen
föreslår ordföranden att Kommunfullmäktige erbjuds
information om resultatet av utförd kvalitetsredovisning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2002
antas som barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsredovisning för 2002.
Kommunfullmäktige erbjuds information om resultatet av
utförd kvalitetsredovisning.
Barn- och utbildningsnämnden framför dessutom ett tack,
till de som tagit fram kvalitetsredovisningen, för ett
överskådligt och informativt material.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 74
BUN:AU § 58

2003-05-21
2003-04-07

Dnr 2003.274

Sid

19
10

040

Förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av
utestående fordringar första halvåret 2003 barnomsorg, musikskola, gymnasieskola och
yrkeshögskola
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av utestående fordringar uppgående
till 52.481 kronor, enligt förteckning daterad 2003-04-02.
Förslaget fördelar sig på: Barnomsorg
Musikskola
Gymnasieskola
Yrkeshögskola
SUMMA

38.647 kr
6.380 kr
6.460 kr
994 kr
52.481 kr

Bokföringsmässig avskrivning innebär att skulden tas bort
från kommunens fordringskonto. Skulden finns likväl kvar
för den enskilde och bevakas av Instrum Justitia.
De skulder som föreslås till bokföringsmässig avskrivning
har efter samråd med Kronofogdemyndigheten bedömts
som svåra att driva in.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets avskrivningsförslag daterat 2003-04-02.
Förvaltningens förslag
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av
52.481 kronor avskrivs bokföringsmässigt.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-05-21

Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av
52.481 kronor avskrivs bokföringsmässigt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

20

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 75
BUN:AU § 60

Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21
2003-05-07

21
13

Dnr 2003.90

623

Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Yttrande
Mål 2118-03 Rotel 404
Ärendebeskrivning
Fadern har muntligen anhållit om skolskjuts för dottern,
som är folkbokförd hos modern i Hässleholm, till och
från skolan i Hästveda. Dottern bor växelvis hos modern
i Hässleholm och hos fadern i Hästveda.
Vårdnadshavarna valde Hästveda skola för dottern i
samband med att hon började i år 7 och inte placeringsskolan i Hässleholm.
Rektor vid Hästveda skola, Lars-Göran Johansson har
2003-01-24 på delegation beslutat att lämna anhållan
utan åtgärd eftersom inga särskilda skäl föreligger utifrån
ett elevvårdsperspektiv.
Fadern har överklagat beslutet och Länsrätten i Skåne Län
har 2003-03-05 översänt ärendet för yttrande.
Yttrandet skulle vara Länsrätten tillhanda senast
2003-05-04. Dispens har erhållits med yttrandet till
2003-05-23.
Efter avslutad redovisning och diskussion föreslås att
ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas utan något förslag från arbetsutskottet
direkt i barn- och utbildningsnämnden.
_____
Förvaltningen har 2003-05-09 tagit fram förslag till yttrande
i ärendet.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21

22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens
förslag 2003-05-09 som sitt eget yttrande till Länsrätten i
Skåne Län.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 76

2003-05-21

Dnr 2003.44

Sid

23

623

Länsrättens dom i laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Mål nr 2700-03 E
Ärendebeskrivning
Modern till en elev vid Furutorpskolan i Vinslöv som är
folkbokförd hos fadern i Rommestorp, Vinslöv har anhållit
om busskort för sonen till och från Hässleholm och skolan i
Vinslöv. Sonen bor växelvis hos modern i Hässleholm och
hos fadern i Rommestorp. Sonen har idag skolskjuts från
fadern till och från skolan i Vinslöv.
Rektor för område 6, Vinslöv, Eva-Carin Andersson har på
delegation beslutat att lämna anhållan utan åtgärd eftersom
inga särskilda skäl föreligger utifrån ett elevvårdsperspektiv.
Modern har överklagat beslutet och Länsrätten i Skåne Län
har i dom 2003-04-29 upphävt det överklagade beslutet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningschefen att överklaga Länsrättens dom till
Kammarrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21
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BUN § 77
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
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Gösta Andersson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog
Förvaltningens förslag
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2003-05-21, § 77 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

§§
6
22-23
45-49
53-58
66-87
30-38
52-80
24-29
52-83
42-57
9-11
11-13
9-10
1
28-40

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-05-21
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BUN § 78
Information
1

Kostnader i måltidsverksamheten redovisas i
skrivelse 2002-04-25. Dnr 2003.275 622

2

Kostnader per elev inom förskolan redovisas i skrivelse
2003-03-21. Dnr 2003.276 710

3

Analys av kostnader i familjedaghem 2002 redovisas i
skrivelse 2003-04-30. Dnr 2003.277 710

4

Skrivelse 2003-04-27 från föräldraföreningen i Röke
ang utredningen om elevantalets utveckling i
Hässleholms kommuns skolor 2002-2013.
Dnr 2003.232 611

5

Skrivelse daterad 2003-04-04 från lokala styrelsen vid
Mala skola och personalrepresentanter från Mala och
Vankiva skolor ställd till KS:AU med anledning av
utredningen om elevantalets utveckling i Hässleholms
kommuns skolor 2002-2013. Dnr 2002.436 600

6

Kunskapsskolan i Sverige AB ansökan om godkännande
av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i
Hässleholms kommun. Dnr 2003.223 611

7

Muntlig information om pågående måltidsutredning.

8

Muntlig information om skriften "Aktiva Ljungdala".

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

