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Plats och tid

Kurhotellet i Tyringe, kl 08:30-12:20

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Lars-Göran Wiberg, 1:e vice ordf
Kristina Lind, 2:e vice ordf
Eva-Marie Lidén
Lena Axelsson
Ingvar Nilsson
Annika Jedhammar Purk
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Kenneth Aronsson
Susanne Rönnefeldt Berg
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson

Sid

s
c
kd, §§ 157-167, 169-175
kd, tjg för Kristina Lind § 168,
ers §§ 157-167, 169-175
s
s
v, tjg för Agneta Hörberg, s
c
c
m, tjg för Urban Widmark, m
M, tjg för Madlén Sjögaardh,m
kd
fp
fv

Ersättare

Magnus Olsson (s), Sven Davidsson (c), Carina Westerlund (s),
Joachim Fors (s), Lena Olsson (c), Agnes Somogyi (kd),
Dan Lindau (fp), Kristina Berglund (m)

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Nordbjörk, personalföreträdare, §§ 157-166
Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 157-166
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Lisbeth Johansson, gymnasiechef §§ 157-161,
Anders Svensson, controller, Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Kjerstin Ulfvik Jonasson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2003-12-17, kl 17:00

Sekreterare

………………………………………………………………..

Paragrafer

Ingela Svensson

157-175

Ordförande
Justerare

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

…………………………………………………..
Kjerstin Ulfvik Jonasson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2003-12-10

Anslagsdatum

2003-12-18

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2004-01-09

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 157

2003-12-10

Dnr 2003.442

Sid

2

605

Regler för rätt till gymnasiestudier i annan kommun
Ärendebeskrivning
Två skrivelser har inkommit där nio ungdomar anhåller om
att interkommunal ersättning skall utgå för studier vid
regionalt ishockeygymnasium.
Nuvarande regler (beslut i Barn- och utbildningsnämnden
1997-12-17, § 181)
-

Interkommunal ersättning skall utgå endast till
riksrekryterande idrottsgymnasier.

-

Interkommunal ersättning skall utgå endast till
riksrekryterande lokala inriktningar (grenar).

-

Interkommunal ersättning till fristående skolor skall
utgå enligt gällande författningar.

Tidigare behandlat
Arbetsutskottet 2003-11-26, § 125.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-12-10 med förslag
att nuvarande regler bibehålls med hänsyn till nu
rådande budgetläge och i avvaktan på eventuellt förändrade
regler till följd av 2004 års gymnasieproposition.
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nuvarande regler bibehålls med hänsyn till nu rådande
budgetläge och i avvaktan på eventuellt förändrade
regler till följd av 2004 års gymnasieproposition.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 158

Sid

2003-12-10

Dnr 2003.510

3

050

Samverkansavtal med Älmhults kommun
Ärendebeskrivning
Företrädare för Älmhults kommun har tagit kontakt
angående eventuellt samverkansavtal för gymnasiet.
Parterna, representerade av tjänstemän och ordförande/
vice ordförande, träffades 2003-12-03 för en
diskussion om gemensamma intresseområden.
Älmhult har intresse av att teckna avtal för utbildning på
vissa gymnasieprogram och inriktningar som de inte
genomför i egen regi. De har också erbjudit möjlighet att
ta emot Hässleholmselever på några av de program och
inriktningar som ej finns i Hässleholms kommun.
Diskussioner fördes även angående samverkansavtal för
platser på särgymnasiet, Norrängsskolan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-12-04 med förslag
att ordföranden får i uppdrag att genomföra
slutförhandlingen och teckna samverkansavtal med
Älmhults kommun.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ordföranden får i uppdrag att genomföra slutförhandlingen
och teckna samverkansavtal med Älmhults kommun.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 159

Sid

2003-12-10

Dnr 2003.458

4

612

Utveckling av samverkansformerna kring
gymnasieskolan i Skåne - Yttrande
Ärendebeskrivning
Styrgruppen Gymnasieskolan i Skåne har 2003-11-13
remitterat diskussionsunderlag avseende utveckling
av samverkansformerna kring gymnasieskolan i Skåne.
Diskussionsunderlaget har även översänts 2003-11-14
från Kommunstyrelsen för Barn- och utbildningsnämndens
utredning och yttrande.
När Barn- och utbildningsnämndernas/motsvarande
presidier, förvaltningschefer och berörda tjänstemän inom
Samverkan Skåne NordOst träffades den 28 november
2003 behandlades diskussionsunderlaget och man enades
om ett remissvar.
Styrgruppen Gymnasieskolan i Skåne önskar svar på
remissen senast den 12 januari 2003.
Beslutsunderlag
Styrgruppen Gymnasieskolan i Skånes remiss 2003-11-13.
Samverkansgruppen Skåne NordOst förslag 2003-12-03
till remissvar.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kjerstin
Ulfvik Jonasson (fv), Lars Arvidsson (fp) och Kristina Lind
(kd) yrkar att Samverkansgruppens förslag 2003-12-03
skall utgöra svar på remissen.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-12-10

Sid

5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar Samverkansgruppen
Skåne NordOst förslag 2003-11-13 som sitt eget
remissvar till Styrgruppen Gymnasieskolan i Skåne samt
som yttrande till Kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 160

Sid

2003-12-10

Dnr 2003.154

6

042

Budgetuppföljning avseende tiden 2003-01-01--11-30
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-12-09 upprättat en ekonomisk
uppföljningsrapport avseende tiden 2003-01-01--11-30.
Driftredovisningen visar ett budgetöverskott på 1 009 tkr
avseende nämndens ordinarie verksamheter.
Uppdragsutbildningen och Yrkeshögskolan redovisar ett
nollresultat.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2003-12-09.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens 2003-12-09 framtagna uppföljningsrapport
godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 161

2003-12-10

Dnr 2003.462

Sid

7

041

Pedagogiska måltider - avgiftsbeläggning
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden diskuterade, i samband
med åtgärder som måste vidtagas för att anpassa
nämndens nettokostnader till den av Kommunfullmäktige
beslutade budgetramen, vid sitt sammanträde 2003-11-20,
§ 147 att ta ut en avgift på 20 kronor per måltid för den
personal som äter med eleverna från årskurs 2 och uppåt
från höstterminen 2004.
Samverkansförhandling har genomförts 2003-11-18 varvid
parterna var oeniga.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förslaget innehåller ett antal komplikationer som är
kopplade till arbetstidsavtalet, varför det ekonomiska
utfallet av avgiftsbeläggningen närmare måste studeras.
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av
en avgiftsbeläggning samt föreslå regler för de
pedagogiska måltiderna, varefter Barn- och
utbildningsnämnden ånyo behandlar ärendet i samband
med 2004 års halvårsbokslut.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kjerstin
Ulfvik Jonasson (fv) och Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-12-10

Sid

8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av
en avgiftsbeläggning samt föreslå regler för de
pedagogiska måltiderna, varefter Barn- och
utbildningsnämnden ånyo behandlar ärendet i samband
med 2004 års halvårsbokslut.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 162

2003-12-10

Dnr 2003.499

Sid

9

712

Öppna förskolor och öppet fritidshem
Ärendebeskrivning
I kommunen finns öppen förskola inom område 3,
Väster (Ljungbacken) och inom område 2, Läreda
(Ljungdala). I område 2, Läreda finns även öppna
fritidshemmet Träffpunkten på Ljungdala.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-11-28 där man
redogör för verksamheterna och föreslår följande:
Ljungbackens öppna förskola fortsätter sin verksamhet.
Diskussioner inleds med socialnämnden om verksamhetens
finansiering.
Öppna förskolan och öppna fritidshemmet på Ljungdala
avvecklas.
Skrivelse daterad 2003-12-02 från personal som arbetar
på öppna förskolan Ljungbacken.
Ärendets tidigare behandling
Ärendet återremitterades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2003-11-20, § 147 för
ytterligare utredning.
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran
Wiberg (c), Lars Arvidsson (fp), Kristina Lind (kd),
Annika Jedhammar Purk (v), Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
och Susanne Rönnefelt Berg (m) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ljungbackens öppna förskola fortsätter sin verksamhet.
Diskussioner inleds med socialnämnden om verksamhetens
finansiering.
Öppna förskolan och öppna fritidshemmet på Ljungdala
avvecklas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 163
BUN:AU § 119

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
2003-11-26

11
4

Dnr 2003.489

040

Resursfördelningsmodell för grundskola och
barnomsorg 2004
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har 2003-11-26 tagit fram förslag till
resursfördelningsmodell. Fördelningsmodellen består
av områdesresurs, barnomsorgsresurs, elevresurs samt
en verksamhetsgemensam resurs. Den sistnämnda
fördelas inte per elev eller område, utan innehåller
resurser för att täcka gemensamma kostnader, t ex
skolskjutsar.
Resursfördelningsmodellen är i stort densamma som
för 2003 och är ett sätt att räkna fram områdenas
budgetramar. Inom dessa fördelar sedan rektor fritt sina
resurser inom området.
Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell daterad 2003-11-26.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar
Nilsson (s), Annika Jedhammar Purk (v), Lars
Arvidsson (fp) och Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar
att principerna för fördelning av 2004 års resurser
fastställs enligt förvaltningens förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Principerna för fördelning av 2004 års resurser för
barnomsorg och grundskola fastställs enligt
förvaltningens förslag 2003-11-26.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 164

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

13

Dnr 2003.490

041

Internbudget/resursfördelning 2004
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige
tilldelats en nettobudgetram på 748 016 tkr. Utifrån
denna ram har förvaltningen tagit fram förslag till
internbudget och resursfördelning för 2004.
Förslaget bygger på följande förutsättningar:
Tilldelad budgetram (748 016 tkr) innebär att
internbudgeten måste anpassas både på intäkts- och
kostnadssidan enligt följande:
- Ej fördelad personalkostnadsbesparing
1 650 tkr
(Beslut BUN § 147/2003)
- Personalkostnadsbesparing på gymnasie600 tkr
skolan (Beslut BUN § 147/2003)
- Personalkostnadsbesparing på musikskolan
600 tkr
(Beslut BUN § 147/2003)
- Höjt intäktskrav i Musikskolan
50 tkr
(Beslut BUN § 147/2003)
- Personalkostnadsbesparing på centrala
150 tkr
förvaltningskontoret (Beslut BUN § 147/2003)
- Avgifter för barnomsorg 12 istället för
ca 1 800 tkr
11 månader (Beslut KF 2003-12-15)
- Öppen förskola och fritidshem på område 2
580 tkr
avvecklas (Beslut BUN § 162/2003)
- Statsbidraget för personalförstärkning har
3 500 tkr
reserverats centralt (Beslut BUN § 147/2003)
Faktorer som gör att budgeten är svårbedömd
- Eventuell avveckling av skola inom område 4, Tyringe.
- Resultaten av 2003 och 2004 års löneöversyn.
- Gymnasieskolans interkommunala kostnader och
intäkter.
- Kostnaderna för elevbidrag till John Bauergymnasiet.
- En eventuell etablering av Kunskapsskolan (år 6-9)
hösten 2004.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

Sid

2003-12-10

Beslutsunderlag
Förslag daterat 2003-11-25 och reviderat 2003-11-28
till internbudget/resursfördelning 2004.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2003-11-26, § 120 där det beslöts att
ärendet skulle behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
Yrkanden/propositionsordning
Centerns, Arbetarpartiet socialdemokraternas och
Vänsterpartiets ledamöter yrkar bifall till den av
förvaltningen 2003-11-28 föreslagna internbudgeten/
resursfördelningen för 2004 med följande tillägg
Förvaltningen får i uppdrag att, i samband med budgetuppföljningen halvårsskiftet 2004, inför nämnden
redovisa hur stora resurser som satsats på fortbildning
och kompetensutveckling inom nämndens ansvarsområde under 2003.
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets,
Folkpartiet liberalernas och Folkets Väls ledamöter
yrkar bifall till Centerns m fl yrkande med följande
tillägg att anslaget för fortbildning och kompetensutveckling från och med höstterminen 2004 skall återgå
till 2002-års nivå.
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Annika
Jedhammar Purk (v) yrkar avslag på Kristdemokratiska
partiets m fl tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition dels på bifall och dels på
avslag på Kristdemokratiska partiets, Moderata
samlingspartiets, Folkpartiet liberalernas och Folkets
Väls ledamöters tilläggsyrkande att anslaget för
fortbildning och kompetensutveckling från och med
höstterminen 2004 skall återgå till 2002-års nivå och
finner att Barn- och utbildningsnämnden avslagit
yrkandet.

Justering

Utdraget bestyrkes

14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2003-12-10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens förslag 2003-11-28 fastställs som
internbudget och resursfördelning för 2004 med
följande tillägg
Förvaltningen får i uppdrag att, i samband med
budgetuppföljningen halvårsskiftet 2004, inför
nämnden redovisa hur stora resurser som satsats på
fortbildning och kompetensutveckling inom nämndens
ansvarsområde under 2003.
Reservation
Kristdemokratiska partiets, Moderata samlingspartiets,
Folkpartiet liberalernas och Folkets Väls ledamöter
reserverar sig mot beslutet i den del som avsåg deras
eget yrkande om att anslaget för fortbildning och
kompetensutveckling från och med höstterminen 2004
skall återgå till 2002-års nivå.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

15

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 165
BUN:AU § 126

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
2003-11-26

16
13

Dnr 2003.491

612

Inrättande av lokal kurs inom Teknikprogrammet,
Form och Design
Ärendebeskrivning
Hässleholms Tekniska skola anhåller om att få inrätta
lokal kurs inom Teknikprogrammet, Form och Design
från läsåret 2003/2004 enligt följande:
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Bild och Form
Glas, 50 poäng
BF 1565

Målet med kursen
Kursen skall utveckla förmågan att kunna genomföra
formgivningsprocessen från idé till färdig produkt. Ett
mål för kursen är även grundläggande teoretisk förståelse
av formgivningens olika uttrycksmöjligheter i glas. Kursen
skall också ge förutsättningar för att kunna kommunicera
med glasets formspråk.
Beslutsunderlag
Kursdokument
Förvaltningens förslag
Lokal kurs i Glas inom ämnet Bild och Form inrättas inom
Teknikprogrammet, Form och Design enligt redovisat
kursdokument.
Arbetsutskottets beslut
Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde
komplettera kursdokumentet.
Ärendet behandlas direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

17

Förvaltningen har till dagens sammanträde
kompletterat kursdokumentet.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till det av förvaltningen
kompletterade kursdokumentet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokal kurs i Glas inom ämnet Bild och Form inrättas inom
Teknikprogrammet, Form och Design enligt det
kompletterade kursdokumentet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 166
BUN:AU § 118

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
2003-11-26

18
3

Dnr 2003.488

006

Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden
och dess arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Plan för Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden m m under kalenderåret 2004.
Beslutsunderlag
Två förslag daterade 2003-11-18. I det ena förslaget är
sammanträdena förlagda till tisdagar och i det andra
förslaget till onsdagar.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas utan något förslag från arbetsutskottet
direkt i Barn- och utbildningsnämnden.
_____
Till dagens sammanträde har ytterligare ett förslag tagits
fram där sammanträdena är förlagda till torsdagar.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer för Barn- och
utbildningsnämndens och dess arbetsutskotts
sammanträden, under kalenderåret 2004, den plan där
sammanträden är förlagda till torsdagar.
Protokollsanteckning
Lars Arvidsson (fp) medges göra följande protokollsanteckning.
"Enligt min uppfattning är onsdagar mer lämpliga dagar
att förlägga sammanträdena till."
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 167
BUN:AU § 122

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
2003-11-26

19
8

Dnr 2003.466

623

Kostnadsersättning för resor från annan adress
än folkbokföringsadressen
Ärendebeskrivning
Christina Hartell ansöker i skrivelse 2003-10-12 om
kostnadsersättning för sin dotter Åsas resor mellan
Hässleholm och Hästveda. Åsa bor växelvis hos
modern i Hässleholm och fadern i Hästveda.
Åsa är folkbokförd i Hästveda och går i skola där.
Förvaltningens förslag
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Busskort beviljas för eleven terminsvis i avvaktan på vad
som kommer att fastställas i den nya skollagen och
eventuellt i nya prejudicerande domar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 168
BUN:AU § 124

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
2003-11-26
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10

Dnr 2003.438

048

Barnomsorgsbehovet i Tyringeområdet
Ansökningar från Tyringe Montessoriförening och
Kyrkonämnden i Finja Pastorat
Ärendebeskrivning
Avtal tecknades 2002-06-17 mellan kommunen och
Finja Kyrkliga Samfällighet och Tyringe Montessoriförening
om platser i förskola för 40 barn i åldrarna 3-6 år
(BUN § 58/2002).
I skrivelse 2003-06-03 framfördes önskemål om ändring
av avtalet så att man tar emot barn i åldern 1-6 år istället
för som i nuvarande avtal 3-6 år. Förändringen innebär
att antalet barn måste reduceras eftersom små barn kräver
mer tid. Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-06-18
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till nytt
avtal utifrån begärda förändringar.
Nya ansökningar
-

I skrivelse 2003-10-26 ansöker Tyringe
Montessoriförening om tillstånd att i Tyringe driva
enskild förskola med montessoripedagogisk inriktning
omfattande heldagsomsorg för 32 barn i åldrarna
1-5 (6) år.

-

I skrivelse den 20 oktober 2003 ansöker Kyrkonämnden
i Finja pastorat om tillstånd att i Tyringe driva enskild
förskola för 25 barn i åldrarna 1-5 år.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2003-11-05, § 105 där man beslöt att
återremittera ärendet för ytterligare utredning.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
2003-11-26
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11

Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2003-10-28 av barnomsorgsbehovet i Tyringeområdet.
Förvaltningens komplettering 2003-11-19 av utredningen
2003-10-28.
Förvaltningens förslag utifrån gjord utredning
Under förutsättning att tillstånd ges för de tilltänkta
lokalerna beviljas de enskilda verksamheterna att bedriva
förskoleverksamhet för barn 1-5 år, heldagsomsorg, med
viss reducering av sökta platser enligt följande:
Kyrkonämnden i Finja Pastorat medges att bedriva
förskoleverksamhet, heldagsomsorg, för 23 barn.
Tyringe Montessoriförening medges att bedriva förskoleverksamhet, heldagsomsorg, för 25 barn.
Motiveringen till reduceringen av antalet platser
Reduceringen av antalet beviljade platser har gjorts dels
utifrån lokalförhållandena för den nya enheten "Månen"
dels utifrån behovet av barnomsorgsplatser i området.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag med den ändringen att både
Kyrkonämnden och Tyringe Montessoriförening beviljas
vardera 24 platser.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Kristina Lind (kd) i
handläggningen av detta ärende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

22

Faxmeddelande har 2003-12-10 inkommit från
Tyringe Montessoriförening inför nämndens prövning
av deras ansökan.
Yrkanden/proposition
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars Arvidsson
(fp), Eskil Engström (kd), Susanne Rönnefeldt Berg (m)
och Annika Jedhammar Purk (v) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Kenneth Aronsson (m) yrkar att de av Tyringe Montessoriförening och Kyrkonämnden ansökta platserna beviljas.
Ordföranden ställer proposition på dels Lena Axelssons m fl
yrkande och dels på Kenneth Aronssons yrkande och finner
att Barn- och utbildningsnämnden bifallit Lena Axelssons
m fl yrkande.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Under förutsättning att tillstånd ges för de tilltänkta
lokalerna beviljas de enskilda verksamheterna att bedriva
förskoleverksamhet för barn 1-5 år, heldagsomsorg, med
viss reducering av sökta platser enligt följande:
Kyrkonämnden i Finja Pastorat medges att bedriva
förskoleverksamhet, heldagsomsorg, för 24 barn.
Tyringe Montessoriförening medges att bedriva förskoleverksamhet, heldagsomsorg, för 24 barn.
Motiveringen till reduceringen av antalet platser
Reduceringen av antalet beviljade platser har gjorts dels
utifrån lokalförhållandena för den nya enheten "Månen"
dels utifrån behovet av barnomsorgsplatser i området.
Reservation
Kenneth Aronsson reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

23

Protokollsanteckningar
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) medges göra följande
protokollsanteckning.
"I underlaget för beslutet ingår att man inte återbesätter
en tjänst som dagbarnvårdare efter pensionsavgång.
Detta beräkningssätt samtycker Folkets Väl inte till."
Lars Arvidsson (fp) medges göra följande protokollsanteckning.
"Enligt Folkpartiet skall planeringen av platser inom
förskolan och hos dagbarnvårdare styras av föräldrarnas
efterfrågan. Därför yrkade jag bifall till arbetsutskottets
förslag som bygger på förvaltningens bedömning av
framtida behov."
Jäv
På grund av jäv deltog inte Kristina Lind (kd) i handläggningen av detta ärende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 169

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
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Dnr 2003.101

101

Motion angående Barn- och utbildningsförvaltningens kostnader
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2003-02-14 för utredning och
yttrande remitterat en av Kristina Lind (kd) och
Bo-Anders Thornberg (m) till Kommunfullmäktige
ställd motion med följande förslag
att det görs en analys av Barn- och utbildningsförvaltningens kostnader.
att det görs en förbättring av de ekonomiska
rapporteringssystemen i Barn- och utbildningsförvaltningen så att budgetuppföljningar och bokslut
kan redovisas och analyseras ner på acceptabel nivå.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-11-20,
§ 147 efter dialog mellan samtliga partier att ge
förvaltningschefen i uppdrag att med en extern hjälp
påbörja en ekonomisk genomlysning av Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter. Genomförandet
skall snarast diskuteras i arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Som svar på motionen hänvisas till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-11-20, § 147.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Som svar på motionen hänvisas till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2003-11-20, § 147.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 170

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
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Dnr 2003.274

040

Förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av
utestående fordringar andra halvåret 2003 barnomsorg, musikskola och gymnasieskola
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av utestående fordringar uppgående
till 65.389 kronor, enligt förteckning daterad 2003-11-25.
Förslaget fördelar sig på: Barnomsorg
Musikskola
Gymnasieskola
SUMMA

49.328 kr
9.160 kr
6.901 kr
65.389 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 2003-11-25.
Förvaltningens förslag
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av
65.389 kronor avskrivs bokföringsmässigt.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av
65.389 kronor avskrivs bokföringsmässigt.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 171

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
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Dnr 2003.71

611

Fullgörande av skolplikt
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2003-10-22, § 139
att vårdnadshavarna Andrea Karlfeldt och George Szabo
vid vite skulle iakttaga sina skyldigheter enligt 3 kap. 16 §
skollagen att tillse att sonen Davey Szabo och dottern
Georgina Szabo fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delgavs i särskild skrivelse
vitesföreläggandet.
Enligt beslutet var datumet för Daveys och Georginas
skolstart den 3 november 2003. Davey och Georgina har
ännu inte infunnit sig skolan.
Förvaltningens förslag
Ansökan inges till länsrätten om utdömande av vitet enligt
skrivelse 2003-10-22.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ansökan inges till länsrätten om utdömande av vitet enligt
skrivelse 2003-10-22.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 172

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
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Dnr 2003.71

611

Överklagat mål ang skollagen - Yttrande
Mål nr 12768-03 Rotel nr 100
Ärendebeskrivning
Länsrätten har 2003-12-01 gett barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över innehållet i handling/ar
avseende György Szabos och Andrea Karlfeldts
överklagande.
Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast
2003-12-22.
Beslutsunderlag
Förvaltningens 2003-12-04 framtagna förslag till
yttrande i ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2003-12-04 som sitt eget yttrande till länsrätten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
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BUN § 173
Information
1

Skrivelser inkomna från personal
Dnr 2003.462 041
Skrivelse daterad 2003-12-08 från personal på
Söderparkskolan.
Skrivelse från arbetslag 3-5 Tyreskolan.
Skrivelse daterad 2003-12-03 från personalen på
Röinge skola.
Skrivelse från pedagogerna på Furutorpskolan 0-6.
Skrivelse från pedagogerna på Furutorpskolan 7-9.
Skrivelse daterad 1 december 2003 från personalen.
på Grönängsskolan.
Dnr 2003.492 620
Skrivelse daterad 2003-11-24 från personal på
Grönängsskolan.
Skrivelse daterad 2003-11-25 från ledningsgrupp
och personal inom område 1, Sösdala.
Skrivelse daterad 2003-12-01 från skolsköterskorna.
Skrivelse 2003-11-25 från ledningsgruppen i område 6,
Vinslöv.

2

Barnomsorgskön november 2003 - maj 2004.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10
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BUN § 174
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
Karin Johnsson, rektor
Lars Härstedt, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Lisbeth Hällefors, rektor
Björn Johansson, rektor
Inger Persson, rektor
Per-Olof Henriksson, skolskjutsplanerare

§§
16-18
35-41
134-159
144-189
177-198
112-129
146-163
120-136
175-192
116-124
8-12
12-22
38-40
14-15
1
77-86
55-56
57
34-35
8-11
1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2003-12-10, § 174 godkänns.
Barn- och utbildningsnämndens § 156/2002-11-20 upphävs
eftersom delegationsbesluten i denna paragraf redan
redovisats vid BUNs sammanträde 2002-11-20 och av
misstag tagits upp igen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2003-12-10

30

BUN § 175
Tack
Ordföranden tackar nämnden för det gångna årets
arbete och tillönskar dem och deras familjer en God jul
och Ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Jan Dahlberg framför sitt och
förvaltningens tack till nämnden för det gångna årets
samarbete och tillönskar dem alla en riktigt God jul och
Ett Gott Nytt År.
Kristina Lind framför nämndens tack till ordföranden för
arbetet under det gångna året och tillönskar honom och
övriga i nämnden samt deras familjer en God jul och
Ett Gott Nytt År.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

