Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

2002-11-20

Sid

1(16)

Plats och tid

Norrängsskolans konferensrum, kl 08.30 - 12.00

Beslutande

Willy Ohlsson, ordf
Lars-Göran Wiberg, 1:e vice ordf
Johan Berglund, 2:e vice ordf
Lena Wallentheim
Ingvar Nilsson
Agneta Hörberg
Barbro Bengtsson
Eva Persson
Bodil Gustavsson-Larsson
Kristina Lind
Erling Rooth
Lars Arvidsson
Birgitta Tuvesson

Ersättare

Ulrika Johannesson (s), Karl-Axel Axelsson (c), Ulf Swane (s),
Magnus Olsson (s), Camilla Lindoff (s), Thomas Johansson (s),
Annika Svensson (v), Susanne Rönnefeldt Berg (m),
Karin Nilsson (m)

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Nordbjörk, personalföreträdare, §§ 127-129
Claes Ruderstam, personalföreträdare, §§ 127-129
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén, bitr förvaltningschef,
Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef, Göran Elvirsson,
utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Allan Nyberg, controller § 127, Monika Nilsson, resurspedagog
§ 130, Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Ingvar Nilsson

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2002-11-27, kl 17.00

Sekreterare

………………………………………………………………..

Paragrafer

Ingela Svensson

127-137

Ordförande

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

Justerare

…………………………………………………..
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Ingvar Nilsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2002-11-20

Anslagsdatum

2002-11-28

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2002-12-20

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 127

2002-11-20

Sid

2

Dnr

Elevantalets utveckling i Hässleholms skolor
2002 - 2013
Ärendebeskrivning
Controllrarna Anders Svensson och Allan Nyberg redovisar
dels i skriftlig utredning daterad 11 november 2002 dels
muntligen elevantalets utveckling t o m år 2013 i
Hässleholms kommun.
Barn- och utbildningsnämnden framför ett tack för ett
bra och överskådligt material.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 128
BUN:AU § 121

2002-11-20
2002-11-05

Dnr 2002.422

Sid

3
5

710

Ny förskola i Vittsjö
Ärendebeskrivning
I och med att allmän förskola införs 2003-01-01 från och
med höstterminen det år barnet fyller fyra år har efterfrågan på förskoleplatser ökat. Barnen (ca 15 st) vid
förskolan Stjärnan i Vittsjö måste dessutom flytta till nya
lokaler då de nuvarande är undermåliga. Behovet till följd
härav är en utbyggnad motsvarande 2 avdelningar.
Enligt Tekniska kontoret är en placering av en modulbyggd
förskola inom skolområdet det förmånligaste alternativet
och det som ger störst handlingsutrymme inför framtida
lokalförändringar. Kostnaderna för anpassning av byggnad
och tomt är beräknade till 1,4 mkr.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Tillstyrkan av Tekniska kontorets förslag att placera den nya
förskolan inom skolområdet i Vittsjö framförs till
kommunstyrelsen.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Lena Wallentheim (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillstyrkan av Tekniska kontorets förslag att placera den nya
förskolan inom skolområdet i Vittsjö framförs till
kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2002-11-20

Sid

4

BUN § 129
Budgetuppföljning avseende tiden 2002-01-01--10-31
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar i rapporter daterade 2002-11-12
och 2002-11-13 det ekonomiska utfallet avseende tiden
2002-01-01--10-31.
Driftredovisningen visar ett budgetunderskott på 3,359 mkr.
Härtill redovisar yrkeshögskolan ett underskott på 700 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
De av förvaltningen framtagna rapporterna godkännes och
det framförs ett tack till förvaltningsledningen och
rektorerna för det arbete de gjort för att minimera
underskottet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 130

2002-11-20

Dnr 2002.433

Sid

5

626

Anhållan om skolskjuts från både folkbokförings- och
annan adress
Ärendebeskrivning
Föräldrarna som har delad vårdnad anhåller i skrivelse
2002-11-05 om skolskjuts för sin son från båda föräldrarnas
bostadsadresser.
Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts kan i princip
endast avse folkbokföringsadressen.
Enligt de av nämnden 1999-03-24, § 47 antagna skolskjutsreglerna skall endast skolskjuts beviljas från den adress
eleven är folkbokförd.
Enligt Kammarrättens i Sundsvall dom 2000-02-18 vidgas
dock kommunens ansvar om en elev är funktionshindrad.
Varje sådant fall skall således prövas individuellt.
Eleven har i dag skolskjuts, främst under den kalla årstiden,
från folkbokföringsadressen på grund av särskilda skäl.
Företagen utredning av förvaltningens resurspedagog visar
att särskilda skäl också föreligger för att eleven vid ett
mindre antal tillfällen även skall beviljas skolskjuts från
faderns adress.
Förvaltningens förslag
Eleven beviljas skolskjuts under läsåret 2002-2003, av
särskilda skäl, från båda föräldrarnas nuvarande
bostadsadresser.
Rektor får i uppdrag att träffa överenskommelse med
föräldrarna om omfattningen av skolskjutsningen utifrån
elevens behov.
Yrkanden
Lars Arvidsson (fp) och Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2002-11-20

Sid

6

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Eleven beviljas skolskjuts under läsåret 2002-2003, av
särskilda skäl, från båda föräldrarnas nuvarande
bostadsadresser.
Rektor får i uppdrag att träffa överenskommelse med
föräldrarna om omfattningen av skolskjutsningen utifrån
elevens behov.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 131

Sid

2002-11-20

Dnr 2002.350

7

710

Anhållan om avgiftsbefrielse för 6-åringarna vid
enskilda förskolan Stjärnan
Ärendebeskrivning
Vice ordförande i förskolan Stjärnan Bo Anders Friberg
anhåller i skrivelse 2002-09-16 om att de vårdnadshavare
som har valt att placera sina barn i förskoleverksamheten
vid Stjärnans förskola istället för i den kommunala
förskoleklassen skall erhålla avgiftsbefrielse motsvarande
525 timmar om året eller 15 timmar i veckan.
Nu gällande regler:
När barnet är sex år är det frivilligt för vårdnadshavarna att
välja förskoleklass eller förskola för barnet. Väljer
vårdnadshavarna förskoleklass får avgift tas ut endast till
den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller
525 timmar om året, väljer man förskoleverksamhet
(enskild eller kommunal) gäller den av kommunfullmäktige
fastställda maxtaxan inom förskola.
Regler från den 1 januari 2003
Barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller fyra år. Den allmänna förskolan
skall omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri.
De vårnadshavare som väljer förskola för sitt sexåriga barn
istället för förskoleklassen omfattas då av dessa regler.
Arbetsutskottets beslutsförslag 2002-11-05, § 118
Anhållan om avgiftsbefrielse avslås med hänvisning till nu
gällande regler.
_____
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2002-11-20

Sid

8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anhållan om avgiftsbefrielse avslås med hänvisning till nu
gällande regler.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 132
BUN:AU § 119

Sid

2002-11-20
2002-11-05

Dnr 2002.233

9
3

040

Förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av
utestående fordringar andra halvåret 2002 barnomsorg, musikskola och gymnasieskola
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat förslag till bokföringsmässiga avskrivningar av utestående fordringar uppgående
till 72.929 kronor, enligt förteckning daterad 2002-10-22
och 2002-10-30.
Förslaget fördelar sig på: Barnomsorg
Musikskola
Gymnasieskola
SUMMA

51.885
9.397
11.437
72.719

kr
kr
kr
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 2002-10-22
och 2002-10-30.
Förvaltningens beslutsförslag
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av
72.719 kronor avskrivs bokföringsmässigt.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2002-11-20

Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utestående fordringar till en sammanlagd summa av
72.719 kronor avskrivs bokföringsmässigt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

10

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 133
BUN:AU § 120

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20
2002-11-05

11
4

Dnr 2002.349

041

Anhållan om kompensation för ökade hyror
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunfullmäktige tar beslut om
investeringsbudgeten tas också beslut om kompensation
för framtida ökade driftkostnader. Om investeringsbeloppet
utgör anslagstyp 1 innebär det kompensation för ökade
kostnader.
Ingen motsvarande kompensationsgaranti finns för ökade
hyreskostnader avseende externt förhyrda fastigheter. Vid
förhyrning av moduler utgår endast kompensation för ökade
hyreskostnader som beror på investeringen i etableringen
av modulen. Ersättning för själva leasingkostnaden
garanteras ej.
Barn- och utbildningsnämnden anhöll 2002-09-25, § 111
hos kommunstyrelsen om kompensation med 2.857 tkr för
hittills påförda hyreskostnader under 2002.
Det har sedan dess tillkommit hyresökningar uppgående till
1.445 tkr.
Beslutsunderlag
Sammanställning av kostnaderna.
Förvaltningens förslag
Anhållan hos kommunstyrelsen att ytterligare 1.445 tkr
tillförs barn- och utbildningsnämndens budget 2002 som
kompensation för ökade hyror enligt anslagstyp 1.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20

12

Efter arbetsutskottets sammanträde har det från Tekniska
kontoret inkommit komplettering av hittills påförda hyreskostnader under 2002 med 724.943 kronor.
Förvaltningens förslag till följd av Tekniska kontorets
komplettering
Anhållan hos kommunstyrelsen att ytterligare 2.170 tkr
tillförs barn- och utbildningsnämndens budget 2002 som
kompensation för ökade hyror enligt anslagstyp 1.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Lena Wallentheim (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Anhållan hos kommunstyrelsen att ytterligare 2.170 tkr
tillförs barn- och utbildningsnämndens budget 2002 som
kompensation för ökade hyror enligt anslagstyp 1.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20
2002-11-05

13
8

BUN § 134
BUN:AU § 124
Konferensinbjudan
HSO Skånes konferensinbjudan
LSS - På brukarnas villkor
Konferensen hålls både den 22 och 23 november 2002
i Hässleholm.
Arbetsutskottets beslut
Lena Wallentheim anmäls till konferensen.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arbetsutskottets beslut att anmäla Lena Wallentheim till
konferensen godkännes.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20

14

BUN § 135
Information
1

Samverkan med Tultra utbildning AB ang
Medieprogrammet.

2

Förslag till samverkansavtal mellan kommuner i Skåne
Nordost avseende distansutbildningar inom ramen för
vuxenutbildning.

3

Tyska förskollärare och fritidspedagogers praktik i
område 1, Sösdala.

4

KK Stiftelsens besök den 20 november.

5

Förvaltningens svarsskrivelse 2002-10-31 till ekonomikontoret med anledning av deras skrivelse 2002-10-21
ang plus flexsaldo, utbetalda semesterdagar och
övertid.

6

Skrivelse daterad den 7 nov 2002 från Kjerstin Ulfvik
Jonasson, Folkets Väl ställd till kommunstyrelsens
arbetsutskott

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20
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BUN § 136
Rapporter
1

Tackkort från Enid Bengtsson.

2

Skolverkets beslut 2002-11-04 att John Bauergymnasiet fr o m bidragsåret 2003 är berättigade till
bidrag för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun med följande utbildningar
- Specialutformat Medieprogram inriktning IT-media
- Specialutformat Elprogram inriktn IT-nätverksteknik
- Handelsprogrammet inriktning Entreprenörskap
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstyrkte ansökan
2002-09-04, § 280.
Dnr 2002.200 612

3

Skolverkets beslut 2002-10-31 att avslå ansökan från
Åhus Golfgymnasium AB om rätt till bidrag för
utbildningarna Naturvetenskapsprogrammet med
inriktning golfbaneskötsel och Specialutformat program
med inriktning golfbaneskötsel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstyrkte ansökan
2002-09-04, § 282.
Dnr 2002.255 612

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2002-11-20

16

BUN § 137
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Eva Eskilsson, rektor
Karin Karlén, rektor
Carola Krantz, rektor
Kennet Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva-Carin Andersson
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Björn Johansson, rektor
Gösta Andersson, rektor

§§
37-41
6-8
132-138
171-201
202-204
205-212
164-173
131-136
92-145
106-117
188-201
36-39
22
89-91
69-73
36
7-8

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2002-11-20 godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

