Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

1 (35)

Plats och tid

T4-skolan, Hässleholm, kl 08.30 - 12.40

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Lars-Göran Wiberg, 1:e vice ordf
Kristina Lind, 2:e vice ordf
Eva Marie Lidén
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Agnes Somogyi
Lars Arvidsson
Dan Lindau
Kjerstin Ulfvik Jonasson

s
c
kd, §§ 79-87, 89-102
kd, tjg för Kristina Lind § 88,
ersättare §§ 79-87,89-102
s
s
s
c
c
m
m
kd, kl 08.45-12.40 §§ 82-102
kd, tjg för Eskil Engström
§§ 79-81 ers §§ 82-102
fp, §§ 79-90, 92-102
fp, tjg för Lars Arvidsson §91,
ersättare §§ 79-90,92-102
fv

Ersättare

Magnus Olsson (s), Sven Davidsson (c), Carina Westerlund (s), Joachim
Fors (s), Annika Jedhammar-Purk (v), Lena Olsson (c), Lena Lönn (s),
Kenneth Aronsson (m), Susanne Rönnefeldt Berg (m), Kristina Berglund
(m)

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Nordbjörk, personalföreträdare, §§ 79-88
Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 79-88
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Curt-Erik Carlsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Eva Persson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2003-06-25, kl 17.00

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………..

Paragrafer 79-102

Eva Persson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-06-18

Anslagsdatum

2003-06-26

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-07-18

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 79
BUN:AU § 54

2003-06-18
2003-06-04

Dnr 2002.377

Sid

2
6

023

Vikariat på rektorstjänsten i område 9, CentrumÖster
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
2003-06-30 enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut
2003-01-29, § 12.
Förvaltningens förslag
Berit Isbergs förordnande som rektor vid område 9 förlängs
t o m 2003-12-31.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Berit Isbergs förordnande som rektor vid område 9 förlängs
t o m 2003-12-31.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 80
BUN:AU § 56

2003-06-18
2003-06-04

Dnr 2003.306

Sid

3
9

617

Intagning till gymnasiesärskolans program läsåret
2003/2004
Ärendebeskrivning
Preliminärt har följande intagning till gymnasiesärskolans
program inför läsåret 2003/2004 gjorts:
Basår
33 elever
Yrkesträning
10 "
Autistgrupp
7"
Verksamhetsträning 0 "
Totalt

50 elever

13 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och
resterande från andra kommuner. Siffrorna är
preliminära eftersom en del av eleverna ännu inte givit
något definitivt besked p g a att man även sökt till andra
skolor.
Förvaltningens förslag
Den preliminär intagningen godkännes.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Den preliminära intagningen till gymnasiesärskolans
program läsåret 2003/2004 godkännes.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den preliminära intagningen och organisationen till
gymnasiesärskolans program läsåret 2003/2004 godkännes.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-06-18

Sid

4

Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut om ändring av
organisationen till följd av eventuellt uppkomna situationer
som inte kan förutses vid dagens sammanträde.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 81
BUN:AU § 57

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

5
10

Dnr 2003.309

612

Gymnasieskolans organisation läsåret 2003/2004
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2003-04-23,
§ 56 preliminär organisation för gymnasieskolan läsåret
2003/2004.
Förvaltningen redogör i skrivelse för de omval som gjorts
från den preliminära intagningen till den slutliga
intagningen.
Resultatet av omvalet har inte påverkat den preliminära
organisationen förutom på Industriprogrammet, Textil- och
konfektion som föreslås ökas från 16 till 24 platser.
Förvaltningens förslag
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret
2003/2004 fastställs följande organisation:
BF
BP
EC
ES-BD
ES-MK
FP
HP
HPLIAF

Barn- och fritidsprogrammet
32 platser
Byggprogrammet
16 "
Elprogrammet
32 "
Estetiska programmet, Bild o formgivning 16 "
Estetiska programmet, Musik
16 "
Fordonsprogrammet
32 "
Handels- och administrationsprogrammet 40 "
Handels- och administrationsprogrammet 0 "
Lärande i arbete, försök
HR
Hotell- och restaurangprogrammet
48 "
HRLIAF Hotell- och restaurangprogrammet,
0"
Lärande i arbete, försök
HV-TM Hantverksprogrammet, Trä- o möbelteknik 8 "
IPL001 Industriprogrammet, Textil- o Konfektion 24 "
IPL014 Industriprogrammet, Verkstadsteknik
24 "
NV
Naturvetenskapsprogrammet
60 "
OP
Omvårdnadsprogrammet
32 "
SM
Idrottsprogrammet, specialutformat
30 "
SP
Samhällsvetenskapsprogrammet
120 "
TE
Teknikprogrammet
60 "

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

6
11

Arbetsutskottets beslutsförslag
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret
2003/2004 fastställa den av förvaltningen föreslagna
organisationen.
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut om ändring av
organisationen till följd av eventuellt uppkomna situationer
som inte kan förutses vid dagens sammanträde.
_____
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret
2003/2004 fastställa den av förvaltningen föreslagna
organisationen.
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut om ändring av
organisationen till följd av eventuellt uppkomna situationer
som inte kan förutses vid dagens sammanträde.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 82
BUN:AU § 62

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

7
16

Dnr 2003.312

627

Samverkan rörande skoldaghemmet i Nävlinge
Ärendebeskrivning
Ledamöterna i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
och Socialnämndens presidium har tillsammans med
förvaltningsledningarna regelbundna överläggningar kring
gemensamma frågor. En sådan gemensam fråga av
betydelse är verksamheten vid Nävlinge skoldaghem.
Redan idag finns på verksamhetsnivå ett samarbete mellan
skoldaghemmets och socialförvaltningens personal.
Eftersom ett sådant samarbete ofta är en förutsättning för
en väl fungerande skolgång och fritid och en bra framtid för
ungdomarna, har ledamöterna vid en samverkansträff i
december 2002 gett förvaltningarna i uppdrag att
gemensamt upprätta ett förslag till hur denna samverkan
kan utvecklas.
Barn- och utbildnings-, och socialförvaltningen har
2003-05-21 tagit fram förslag till att gemensamt utveckla
verksamheten vid skoldaghemmet i Nävlinge.
Beslutsunderlag
Förslag 2003-05-21 till utveckling av verksamheten vid
skoldaghemmet i Nävlinge.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildnings-, och socialförvaltningens förslag
2003-05-21 antas för utvecklad samverkan mellan dessa
förvaltningar avseende verksamheten vid skoldaghemmet
i Nävlinge.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-06-18

Sid

8

Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildnings-, och socialförvaltningens förslag
2003-05-21 antas för utvecklad samverkan mellan dessa
förvaltningar avseende verksamheten vid skoldaghemmet
i Nävlinge.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 83
BUN:AU § 64

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

9
18

Dnr 2003.223

611

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
grundskola i Hässleholms kommun Dnr 43-2003:1210
- Yttrande
Ärendebeskrivning
Skolverket har 2003-04-10 för yttrande översänt ansökan
från Kunskapsskolan i Sverige AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag för en fristående grundskola i Hässleholms
kommun fr.o.m. läsåret 2004/2005.
Ansökan avser år 6-9 och elevantalet är beräknat till 320
när skolan är fullt utbyggd.
Ärendet har 2003-04-17 remitterats från kommunstyrelsen
till barn- och utbildningsnämnden för utredning och
yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2003-05-23 till yttrande.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens yttrande 2003-05-23, i vilket man föreslår
avslag på ansökan, utgör barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas utan något förslag från arbetsutskottet
direkt i barn- och utbildningsnämnden.
_____
Beslutsunderlag
Förvaltningens reviderade förslag 2003-06-10 till yttrande.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

10

Yrkanden
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens föreslagna
yttrande 2003-06-10 med förslag att Hässleholms kommun
anhåller om att ansökan avslås.
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, kristdemokratiska
partiets och folkets väls ledamöter yrkar att Hässleholms
kommun anhåller om att ansökan bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lena Axelssons
yrkande att anhållan skall inges om att ansökan skall avslås
dels moderata samlingspartiets m. fl. yrkande att anhållan
skall inges om bifall till ansökan och finner Lena Axelssons
yrkande bifallet.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för anhållan om att ansökan skall avslås.
Nej-röst för anhållan om att ansökan skall bifallas.
Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
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

Avstår

x
x
x
x
x
x

7

x
x
x
x
x
6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens yttrande 2003-06-10, i vilket man föreslår
avslag på ansökan, utgör barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

11

Reservation
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, kristdemokratiska
partiets och folkets väls ledamöter reserverar sig mot
beslutet enligt följande:
"Vi vill tillstyrka Kunskapsskolans ansökan eftersom vi anser
att det vore positivt för vår kommun och dess skolutveckling
att ha en friskola."
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 84
BUN:AU § 65

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

12
19

Dnr 2003.307

612

Försök med programinriktat individuellt program
(PRIV) läsåret 2003/2004 i Hässleholms gymnasieskolor
Ärendemening
I Utbildningsdepartementets arbetsgrupps slutrapport
för PRIV framgår att man avser föreslå en skyldighet
för landets kommuner att erbjuda elever möjlighet till PRIV.
Syftet med PRIV skall vara att förbereda eleverna för
studier på ett nationellt eller specialutformat program
samt att ge dem möjlighet att följa kurser från ett
nationellt program samtidigt som de utifrån behov läser
behörighetsgivande grundskoleämnen. Utbildningen kan
således innehålla studier på såväl grundskolenivå som
gymnasienivå. I möjligaste mån utformas utbildningen
efter elevens intresseinriktning och utbildningsbehov.
Undervisningen skall bedrivas på heltid.
Gymnasiechefen har utrett förutsättningarna för att
starta försök med programinriktat individuellt program
(PRIV) läsåret 2003/2004 vid Hässleholms gymnasieskolor.
Beslutsunderlag
Gymnasiechefens utredning 2003-05-05.
Förvaltningens förslag
Läsåret 2003/2004 startas försök med programinriktat
individuellt program med ca 10 elever på Hotell- och
restaurangprogrammet och vid programmen på
Jacobsskolan och Tekniska skolan i form av intagning
på lediga platser.
Kostnaderna täcks genom att gymnasieskolan tillförs medel
motsvarande 4 lärartjänster ur särskilt statsbidrag för
personalförstärkning enligt de av Barn- och
utbildningsnämnden 2003-04-23, § 54 beslutade
prioriteringarna.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

13
20

Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Kristina Lind (kd), Lars Arvidsson (fp), Lars-Göran Wiberg
(c), Urban Widmark (m), Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) och
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Läsåret 2003/2004 startas försök med programinriktat
individuellt program med ca 10 elever på Hotell- och
restaurangprogrammet och vid programmen på
Jacobsskolan och Tekniska skolan i form av intagning
på lediga platser.
Kostnaderna täcks genom att gymnasieskolan tillförs medel
motsvarande 4 lärartjänster ur särskilt statsbidrag för
personalförstärkning enligt de av Barn- och
utbildningsnämnden 2003-04-23, § 54 beslutade
prioriteringarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 85

2003-06-18

Dnr 2003.154

Sid

14

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--05-31
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-06-09 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--05-31.
Driftredovisningen visar ett budgetunderskott på 708 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Härtill redovisar yrkeshögskolan ett underskott på 600 tkr.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport framtagen av förvaltningen 2003-06-09.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens 2003-06-09 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens 2003-06-09 framtagna uppföljningsrapport
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 86

2003-06-18

Dnr 2003.337

Sid

15

002

Beslut i ärenden som är delegerade till
gymnasiechefen
Ärendebeskrivning
En ny förvaltning kommer att bildas för kommunens
vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.
Nuvarande gymnasie- och vuxenutbildningschefen
Curt-Erik Karlsson kommer från 2003-07-01 att tillträda
som chef för den nya förvaltningen och att tillika under
Barn- och utbildningsnämnden vara vuxenutbildningschef
intill 2003-12-31 då vuxenutbildningen övergår till den nya
förvaltningen.
Till följd härav har gymnasiechefstjänsten vakansprövats
och ledigförklarats.
Förvaltningens förslag
Förvaltningschefen tjänstgör även som gymnasiechef med
åtföljande delegation från 2003-07-01 och intill dess att
gymnasiechefstjänsten tillsatts med ordinarie
befattningshavare.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningschefen tjänstgör även som gymnasiechef med
åtföljande delegation från 2003-07-01 och intill dess att
gymnasiechefstjänsten tillsatts med ordinarie
befattningshavare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 87

2003-06-18

Dnr 2003.170

Sid

16

718

Anhållan om tillstånd för ytterligare platser vid
Vittsjö Montessoriförskola (Solstrålen) - 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 ansökte Hässleholms Montessoricentrum i
skrivelse 2003-03-30 om tillstånd för 6 platser utöver de
tidigare beviljade 18 platserna (totalt 24 platser). Barn- och
utbildningsnämnden beslöt 2003-04-23, § 52 att bevilja
denna ansökan med start senast 2003-12-31.
Eftersom efterfrågan på platser ökat, till förskolan Solstrålen
i Vittsjö, och lokalerna medger utrymme för ytterligare
2 barn ansöker Hässleholms Montessoricentrum i skrivelse
2003-06-03 om tillstånd för ytterligare 2 platser (totalt 26
platser).
Förvaltningens förslag
Ansökan om ytterligare 2 platser vid förskolan Solstrålen i
Vittsjö avslås med motiveringen att det kommer att finnas
5-6 lediga platser inom vår egen verksamhet till hösten.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

17

Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kristina
Lind (kd) yrkar bifall till Hässleholms Montessoricentrums
anhållan om ytterligare 2 platser.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hässleholms Montessoricentrum beviljas tillstånd för
2 platser utöver de 24 tidigare beviljade vid Vittsjö
Montessoriförskola (Solstrålen). Tillståndet gäller för
start senast 2003-12-31.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 88

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

18

Dnr 2003.292

048

Revidering av avtal - Tyringe Enskilda förskolor
(tidigare förskolan Stjärnan)
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrkte 2002-05-22, § 58
Finja Kyrkliga Samfällighets och Tyringe Montessoriförenings
ansökan om tillstånd att starta enskilda förskolan Stjärnan
i Tyringe för 40 barn i åldrarna 3-6 år och uppdrog åt
förvaltningen att teckna avtal mellan kommunen och
berörda parter. Avtal tecknades 2002-06-17.
I skrivelse 2003-06-03 anhåller ordföranden i Kyrkonämnden och Tyringe Enskilda Förskolor (tidigare förskolan
Stjärnan) Bo Anders Friberg att diskussioner inleds om
ändring av nuvarande avtal. Ändringen som avses är att
man önskar ta emot barn i åldern 1-6 år och inte som i
nuvarande avtal 3-6 år. Förändringen kommer härmed
att innebära att antalet barn måste reduceras på grund av
att små barn kräver mera tid.
Förvaltningens förslag
Uppdrag ges åt förvaltningen att utarbeta förslag till nytt
avtal utifrån begärda förändringar.
Yrkanden
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppdrag ges åt förvaltningen att utarbeta förslag till nytt
avtal utifrån begärda förändringar.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Kristina Lind (kd) i
handläggningen i detta ärende.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 89
BUN:AU § 55

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

19
7

Dnr 2003.305

600

Förlängning av försöksverksamheten med lokala
styrelser (självförvaltningsorgan) inom skolan
Ärendebeskrivning
Efter det att Kommunfullmäktige beslöt ”att medge att
Barn- och utbildningsnämnden inrättar lokala styrelser
(självförvaltningsorgan) inom nämndens
verksamhetsområde” (§ 6/1997) utsåg Barn- och
utbildningsnämnden vid sitt sammanträde §178/1997
lokala styrelser vid Läredaskolan F-9, Mala och Vankiva
skolor F-6 och Bjärnums skola F-9.
De lokala styrelserna har varit verksamma från den
1 januari 1998 och försöksverksamheten pågår t o m
2003-06-30 enligt kommunstyrelsens beslut 2001-05-23,
§ 90. Utbildningsdepartementet har under våren 2003
tillsatt en arbetsgrupp i vars uppdrag ingår att föreslå
hur och i vilken form lokala styrelser kan ingå i en fortsatt
permanent reglering av elev- och föräldrainflytandet. I
avvaktan på denna översyn och eventuell ny
författningsreglering har regeringen beslutat förlänga
försöksverksamheten med lokala styrelser fram till den
30 juni 2007.
Förvaltningens förslag
Anhålla hos kommunstyrelsen om förlängning av försöksverksamheten med lokala styrelser i skolan fram till den
30 juni 2007.
Under förutsättning att kommunstyrelsen förlänger
försöksverksamheten medge de tre redan utsedda lokala
styrelserna att, om intresse föreligger, fortsätta försöksverksamheten.
Försöksverksamheten skall regleras av den sedan tidigare
beslutade arbetsordningen.
45 000 kronor budgeteras central per lokal styrelse och år.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

20
8

Om intresse för fortsatt försöksverksamhet föreligger,
genomföra val enligt gällande arbetsordning och meddela
Barn- och utbildningsnämnden de nya styrelsernas
sammansättning senast 2003-09-15.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkanden
Urban Widmark (m), Lars-Göran Wiberg (c), Lars Arvidsson
(fp) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anhålla hos kommunstyrelsen om förlängning av försöksverksamheten med lokala styrelser i skolan fram till den
30 juni 2007.
Under förutsättning att kommunstyrelsen förlänger
försöksverksamheten medge de tre redan utsedda lokala
styrelserna att, om intresse föreligger, fortsätta försöksverksamheten.
Försöksverksamheten skall regleras av den sedan tidigare
beslutade arbetsordningen.
45 000 kronor budgeteras central per lokal styrelse och år.
Om intresse för fortsatt försöksverksamhet föreligger,
genomföra val enligt gällande arbetsordning och meddela
Barn- och utbildningsnämnden de nya styrelsernas
sammansättning senast 2003-09-15.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-06-18
2003-06-04

BUN § 90
BUN:AU § 58

Dnr 2003.310

Sid

21
12

612

Intagning till gymnasieskolan från fri kvot läsåret
2003/2004
Ärendebeskrivning
Rektor Gösta Andersson redovisar dels muntligen dels
skriftligen sökande till gymnasieskolan från fri kvot.
Beslutsunderlag
Förteckning daterad 2003-05-28.
Förvaltningens förslag
Elever tas in i gymnasieskolan från fri kvot enligt särskild
förteckning daterad 2003-05-28.
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade
och eventuellt nya fri kvotärenden fram t o m den slutliga
intagningen till gymnasieutbildningar läsåret 2003/2004.
Arbetsutskottets beslut
Elever tas in i gymnasieskolan från fri kvot enligt särskild
förteckning daterad 2003-05-28.
Arbetsutskottets beslutsförslag till nämnden
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade
och eventuellt nya fri kvotärenden fram t o m den slutliga
intagningen till gymnasieutbildningar läsåret 2003/2004.
_____
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) och Lena Axelsson (s) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-06-18

Sid

22

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade
och eventuellt nya fri kvotärenden fram t o m den slutliga
intagningen till gymnasieutbildningar läsåret 2003/2004.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-06-18
2003-06-04

BUN § 91
BUN:AU § 59

Dnr 2003.280

Sid

23
13

612

Anhållan om att få studera vid Glimåkra folkhögskola
som alternativ till gymnasiestudier
Ärendebeskrivning
Föräldrarna till Marie Holmberg har i skrivelse 2003-05-21
framfört önskemål om att dottern får studera på
Glimåkra folkhögskola.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Marie Holmberg medges att under läsåret 2003/2004
studera vid Glimåkra folkhögskola varefter en avstämning
av studierna skall ske.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars Arvidsson (fp) i
handläggningen i detta ärende.
_____
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Marie Holmberg medges att under läsåret 2003/2004
studera vid Glimåkra folkhögskola varefter en avstämning
av studierna skall ske.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Lars Arvidsson (fp) i
handläggningen i detta ärende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 92
BUN:AU § 60

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

24
14

Dnr 2003.311

710

Återbetalning av barnomsorgsavgifter till följd av
Kommunals strejk
Ärendebeskrivning
Under Kommunals strejk har barnomsorg ej kunnat tillhandahållas i den omfattning som vårdnadshavarna önskat.
Arbetsutskottets beslut
Återbetalning av barnomsorgsavgifter skall ske, efter
ansökan från vårdnadshavare, med 1/20 per dag för de
dagar normal barnomsorg ej kunnat tillhandahållas.
Blankett för ansökan skall skickas ut till samtliga vårdnadshavare
Återbetalning skall ske snarast dock senast den sista
oktober 2003.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 93
BUN:AU § 61

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

25
15

Dnr 2003.250

622

Anhållan om ersättning för uteblivna skolluncher m m
under Kommunals strejk
Ärendebeskrivning
Ett antal skrivelser har inkommit med anhållan om
ersättning för uteblivna skolluncher m m under Kommunals
strejk.
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Ingvar Nilsson (s),
Lars Arvidsson (fp) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar
avslag på att någon form av ersättning för kostnader i
samband med uteblivna skolluncher skall utgå.
Arbetsutskottets beslut
Ersättning för bl a begärda/begäran om ersättning för
kostnader i samband med uteblivna skolluncher skall
ej utgå.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 94
BUN:AU § 63

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

26
17

Dnr 2003.313

600

Utvärdering av miljöarbetet i skolan
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden i den av
nämnden beslutade (1999-05-26) utvärderingsplanen
avseende åren 2002-2004, har förvaltningen genomfört en
utvärdering av miljöarbetet i skolan utifrån nationella och
kommunala mål.
I den genomförda utvärderingen, daterad maj 2003,
konstateras bl a att intresset för miljöfrågor finns och att
det behövs en långsiktig strategi för detta arbete.
Beslutsunderlag
Rapport daterad maj 2003 med redovisning av utförd
utvärdering av miljöarbetet i skolan.
Förvaltningens förslag
Utvärderingsrapporten med föreslagna åtgärder godkännes.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utvärderingsrapporten med föreslagna åtgärder godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 95
BUN:AU § 66

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

27
21

Dnr 2003.308

612

Remissyttrande avseende Gymnasiekommitténs
betänkande "Åtta vägar till kunskap". En ny struktur
för gymnasieskolan (SOU 2002:120)
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet med Barn- och utbildningsnämndernas
presidier och förvaltningscheferna i Skåne Nordost i
Bromölla 2003-05-09 beslöts att ett särskilt remissyttrande
avseende de mindre gymnasiekommunernas situation,
i Gymnasiekommitténs betänkande, skall avges till
Utbildningsdepartementet.
Förslag till yttrande har upprättats och skall antas av
respektive nämnd.
I frågan råder samsyn inom förvaltningschefsgruppen.
Yttrandet skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda
senast 2003-06-08.
Förvaltningens förslag
Föreslaget yttrande antas.
Arbetsutskottets beslut
Föreslaget yttrande antas.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 96

2003-06-18

Dnr 2003.335

Sid

28

041

Anhållan om kompensation för ökade hyres- och
städkostnader
Ärendebeskrivning
I samband med att Kommunfullmäktige tar beslut om
investeringsbudgeten beslutas också om eventuell
kompensation för framtida ökade driftkostnader. Om
investeringen är av anslagstyp 1 innebär det att
kompensation ges för ökade driftkostnader.
Förvaltningen har 2003-06-18 gjort en sammanställning
över vilka hyres- och städkostnader man hittills påförts för
2003.
Den ökade hyreskostnaden uppgår till 11 697 036 kr och av
dessa är 115 800 kr att hänföra till så kallade externt
förhyrda lokaler, d v s fastigheter som kommunen själv
inte äger. I beloppet är inkluderat en avräkning som gjorts
mot den tidigare beslutade bilaga 10 till 2002 års bokslut,
som avsåg en begäran om kompensation i 2003 års budget
för ökade driftkostnader till följd av investeringar gjorda
2001.
Den ökade städkostnaden till följd av investeringar i nya
lokaler uppgår till 769 164 kr.
Beslutsunderlag
Sammanställning 2003-06-18 av kostnaderna.
Förvaltningens förslag
Anhålla hos Kommunfullmäktige att 11 581 236 kr tillförs
Barn- och utbildningsnämndens budget 2003 som
kompensation för ökade hyreskostnader enligt anslagstyp 1,
samt att ersättning utgår för ökade hyreskostnader för
externt förhyrda lokaler med 115 800 kr och för ökade
städkostnader med 769 164 kr.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-06-18

Sid

29

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anhålla hos Kommunfullmäktige att 11 581 236 kr tillförs
Barn- och utbildningsnämndens budget 2003 som
kompensation för ökade hyreskostnader enligt anslagstyp 1,
samt att ersättning utgår för ökade hyreskostnader för
externt förhyrda lokaler med 115 800 kr och för ökade
städkostnader med 769 164 kr.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2003-06-18
2003-06-04

BUN § 97
BUN:AU § 67

Dnr 2003.71

Sid

30
22

611

Yttrande över överklagat mål ang skollagen
Mål nr 4392-03 Rotel nr 100
Ärendebeskrivning
Länsrätten har 2003-05-07 gett Barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över George Szabos och
Carola Karlfeldts överklagande ang Barn- och
Utbildningsnämndens beslut 2003-03-19 att avslå
ansökan om hemundervisning.
Yttrandet skulle varit Länsrätten tillhanda senast
2003-05-21. Länsrätten har 2003-05-09 givit anstånd med
yttrandet till och med 2003-06-06.
Förvaltningen har 2003-05-13 tagit fram förslag till
yttrande.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen förslag 2003-05-13 antas som yttrande
till Länsrätten.
Arbetsutskottets beslut
Förvaltningen förslag 2003-05-13 antas som yttrande
till Länsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 98
BUN:AU § 68

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18
2003-06-04

31
23

Dnr 2003.247

611

Yttrande till skolverket - elevärende
Dnr 51-2003:1501
Ärendebeskrivning
Skolverket har 2003-05-26 för nämnden yttrande
översänt rektors svar till Skolverket i ett elevärende.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom det av rektor avgivna
yttrandet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 99

2003-06-18

Dnr 2003.335

Sid

32

600

Beslut i brådskande ärenden under sommaruppehållet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordföranden får i uppdrag att under sommaruppehållet
fatta beslut i de ärenden som brådskar och som normalt
åvilar Barn- och utbildningsnämnden om de inte utan men
kan skjutsar upp till augusti månads sammanträde.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-06-18

33

BUN § 100
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Karin Johnsson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Berit Isberg, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, gymnasiechef
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Björn Johansson, rektor
Gösta Andersson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog

§§
7-8
24-26
50-86
88-103
2-3
39-54
30-37
58-67
12
3-5
14-19
11
4-6
2
41-46

Förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2003-06-18 godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2003-06-18, § 100 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

34

BUN § 101
Information
1

Råd i Hässleholm Revisions HB. Ansökan som ombud
för kunds räkning om att denne medges starta enskild
förskola med 25 platser fr o m hösten 2003.
Dnr 2003.206 718

2

Skrivelse daterad mars 2003 från slöjd- och tekniklärarna i kommunen ang gruppstorlekarna vid
slöjd- och teknikundervisningen. Dnr 2003.262 611

3

Skrivelse 2003-05-11 från Lasse och Karin Wittesjö med
anledning av att rektor Jan Brolin, på delegation,
avslagit deras ansökan om att interkommunal
ersättning skall utgå för förskoleplats i Skånes
Fagerhult. Dnr 2003.136 710

4

Skrivelse 2003-05-20 med olika alternativ till utbyte
av de kommunala skolbussarna. Dnr 2003.314 623

5

Skrivelse från föräldrar med önskemål om att deras
barn skall få gå på Midgårds förskola.
Dnr 2003.259 710

6

Revisionsrapport mars 2003 ang barn i behov av särskilt
stöd och de små skolornas situation. Rapporten avser
grundskolan. Dnr 2003.315 611

7

Skrivelse daterad 03-05-28 från Pia och Lars-Åke
Johannesson. Dnr 2003.279 611

8

Skrivelse från Paul Svensson och Abraham Bernharth
från Vittsjö på uppdrag av föräldrar till barn i blivande
årskurs 1 och 2 i Vittsjö skola. Dnr 2003.278 611

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-06-18

35

BUN § 102
Tack
Ordföranden framför ett tack till alla för arbetet under
den gångna terminen med tillönskan om att de får en
skön sommar.
Kristina Lind framför nämndens tack till ordföranden för ett
gott samarbete och tillönskar honom och övriga en skön
sommar.
Förvaltningschef Jan Dahlberg tackar nämnden för ett
gott samarbete och tillönskar alla en skön sommar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

