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Sid

1 (25)

Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl 10.00 - 12.10

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
Eva Rensfeldt
Margaretha Warnholtz

Ersättare

Ulrika Johannesson (s), Karl-Axel Axelsson (c), Ulf Swane (s),
Magnus Olsson (s), Camilla Lindoff (s), Thomas Johansson (s)
kl 10.00-10.40 §§ 138 - delvis § 146, Annika Svensson (v)

Övriga deltagande

Ann-Charlotte Nordbjörk, personalföreträdare, §§ 138-142
Jan Dahlberg, förvaltningschef, Karin Karlén bitr förvaltningschef,
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, Anders Svensson, controller,
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Utses att justera

Kristina Lind

Justeringens plats/tid

Barn- och utbildningskontoret 2002-12-18

Sekreterare

………………………………………………………………..

Paragrafer

Ingela Svensson
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Willy Ohlsson
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Kristina Lind
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Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2002-12-11

Anslagsdatum

2002-12-19

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anslagets nedtagande 2003-01-10

………………………………………………….
Ingela Svensson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 138
BUN:AU § 131
BUN:AU § 122

Sid

2002-12-11
2002-11-27

2
5

2002-11-05

6

Dnr 2002.425

600

Framtida organisation avseende nuvarande område 9,
Centrum-Öster
Förvaltningen fick vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2002-02-27, § 17 i uppdrag att ta fram en
långsiktig plan för hur grundskoleverksamheten i
Hässleholms kommun framöver skall organiseras.
I avvaktan på en total översyn har förvaltningen i skrivelse
2002-10-29 tagit fram förutsättningar för ändrad områdesindelning i Hässleholms tätort och föreslår följande
förändringar från 2003-01-01
-

Röinge skola inklusive skolbarnsomsorgen överförs till
område 3, Väster

-

Kyrkskolan inklusive skolbarnsomsorgen och
Fornbackens förskola (inklusive nybyggnation) överförs
till område 8, T4

-

Ledningsresursen för område 3, Väster utökas med
0,5 tjänst och administrationsresursen med 0,25 tjänst

-

Ledningsresursen för område 8, T4 utökas med 1,95
tjänst och administrationsresursen med 1,25 tjänst

Förslaget innebär en besparing på ledningsresursen med
0,55 tjänst.
BUN:AU § 122

Arbetsutskottets beslut
I avvaktan på slutförd samverkansförhandling överlämnas
ärendet till nämnden utan förslag från arbetsutskottet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

BUN:AU § 131

2002-12-11
2002-11-27

Arbetsutskottets beslut
I avvaktan på slutförda samverkansförhandlingar
överlämnas ärendet till nämnden utan förslag från
arbetsutskottet.
_____
Samverkansförhandlingarna slutfördes 2002-12-09 i
oenighet.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för
vidare utredning.
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till ordförandens förslag.

BUN § 138

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för vidare utredning.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

3
6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 139
BUN:AU § 133

Sid

2002-12-11
2002-11-27
Dnr 2002.471

4
9
023

Tillsättning av tjänsten som gymnasiechef
Ärendebeskrivning
Under 2001 och 2002 har gymnasiechefen varit tjänstledig för att upprätthålla tjänsten som förvaltningschef
t o m 2003-12-31.
Detta har inneburit att det övergripande ansvaret för
gymnasieskolan legat direkt under förvaltningschefen. Då
gymnasieskolan står inför ett antal omstruktureringar inom
de närmaste åren krävs en tydligare ledningsorganisation
och en kraftsamling kring ett omfattande utredningsarbete;
bl a individuella programmet (hösten 2003), friskolor
(hösten 2003) och gymnasiepropositionen (hösten 2005).
I avvaktan på statliga och kommunala beslut och
utredningar bör dock förordnandet som gymnasiechef tidsbegränsas till 2003-01-01--12-31. Hänsyn måste också tas
till budgetsituationen 2003.
Förvaltningens förslag
Vuxenutbildningschefen förordnas att tillika upprätthålla
tjänsten som gymnasiechef.
Rektor för Hässleholms Tekniska skola förordnas att tillika
upprätthålla tjänsten som rektor för kommunala vuxenutbildningen (komvux), vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux) och svenska för invandrare (SFI), vilket
således innebär att vuxenutbildningschefen släpper
rektorskapet för motsvarande.
Uppdrag ges åt förvaltningen att utreda ledningsorganisationen för gymnasieskolan, komvux, särvux och SFI inför
budgetåret 2004.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2002-12-11

Sid

5

Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Lena Wallentheim (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vuxenutbildningschefen förordnas att tillika upprätthålla
tjänsten som gymnasiechef under tiden 2003-01-01--12-31.
Rektor för Hässleholms Tekniska skola förordnas under
samma tid att tillika upprätthålla tjänsten som rektor för
kommunala vuxenutbildningen (komvux), vuxenutbildningen
för utvecklingsstörda (särvux) och svenska för invandrare
(SFI), vilket således innebär att vuxenutbildningschefen
släpper rektorskapet för motsvarande.
Uppdrag ges åt förvaltningen att utreda ledningsorganisationen för gymnasieskolan, komvux, särvux och SFI inför
budgetåret 2004.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 140
BUN:AU § 134

2002-12-11
2002-11-27

Dnr 2002.472

Sid

6
10

612

Inrättande av lokal kurs inom Teknikprogrammet
Ärendebeskrivning
Tekniska skolan anhåller om att inom Teknikprogrammet få
inrätta 100 poängs lokal kurs i Design inom ämnet Teknikutveckling enligt redovisat kursdokument.
Förvaltningens förslag
Lokal kurs i Design, 100 poäng, inom ämnet Teknikutveckling inrättas inom Teknikprogrammet i enlighet med
redovisat kursdokument.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet direkt i barnoch utbildningsnämnden.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Lena Wallentheim (s) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokal kurs i Design, 100 poäng, inom ämnet Teknikutveckling inrättas inom Teknikprogrammet i enlighet med
redovisat kursdokument.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 141
BUN:AU § 135

2002-12-11
2002-11-27

Dnr 2002.473

Sid

7
11

612

Inrättande av lokal kurs inom Naturvetenskaps-,
Teknik-, och Estetiska programmet
Ärendebeskrivning
Tekniska skolan anhåller om att inom rubricerade program
få inrätta 50 poängs lokal kurs i Idrott C inom ämnet Idrott
och hälsa enligt redovisat kursdokument.
Förvaltningens förslag
Lokal kurs i Idrott C, 50 poäng, inom ämnet Idrott och hälsa
inrättas inom Naturvetenskaps-, Teknik-, och Estetiska
programmet i enlighet med redovisat kursdokument.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet direkt i
barn- och utbildningsnämnden.
_____
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Lena Wallentheim (s) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Lokal kurs i Idrott C, 50 poäng, inom ämnet Idrott och hälsa
inrättas inom Naturvetenskaps-, Teknik-, och Estetiska
programmet i enlighet med redovisat kursdokument.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 142
BUN:AU § 137

2002-12-11
2002-11-27

Dnr 2002.214

Sid

8
13

718

Anhållan om förlängt tillstånd för antal platser vid
Vittsjö Montessoriförskola - Hässleholms
Montessoricentrum
Ärendebeskrivning
Hässleholms Montessoricentrum beviljades 2001-12-12,
§ 173 att starta förskola i Vittsjö med 20-30 platser med
start senast den 1 juli 2002.
I skrivelse 2002-05-08 framförde Hässleholms
Montessoricentrum att förskolan i Vittsjö startar med 18
platser i augusti men att man bedömde att ytterligare
12 barn kunde rekryteras under hösten. Barn- och
utbildningsnämnden beslöt 2002-06-19 att förlänga
tillståndet om 30 platser t o m den 31 december 2002.
Hässleholms Montessoricentrum har i skrivelse anhållit om
att beviljat tillståndet förlängs t o m den 28 februari 2003.
Förvaltningens förslag
Tillståndet om 30 platser för Vittsjö Montessoriförskola
förlängs t o m den 28 februari 2003.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hässleholms Montessoricentrums tillstånd om 30 platser för
Vittsjö Montessoriförskola förlängs t o m den 28 februari
2003.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 143
BUN:AU § 126
BUN:AU § 109
BUN:AU § 108

Sid

2002-12-11
2002-11-27

9
2

2002-10-09

2

2002-09-25

2

Dnr 2002.370

710

Ny taxa inom barnomsorgen
Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2003 införs en avgiftsfri allmän förskola
om minst 525 timmar per år från och med höstterminen det
år då barnen fyller fyra år. Kommunen är skyldig att erbjuda
plats, men vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja
möjligheten.
Avgiftsfriheten gäller under skolans terminstider.
Kommunfullmäktige beslöt 2002-08-26, § 134 att samma
avgiftsbefrielse skall gälla för barn placerade hos
dagbarnvårdare etc som för barn i allmän förskola.
Med anledning härav redovisas olika förslag till ny taxa inom
barnomsorgen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ånyo
behandla det vid sitt sammanträde 2002-10-09.
_____
Sammanträdet ajourneras kl 10.20-10.30.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att utan eget ställningstagande
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdag

Sid

2002-12-11
2002-11-27

10
3

Förvaltningen har 2002-11-20 ånyo tagit fram nya olika
förslag till ny taxa inom barnomsorgen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar enhälligt att föreslå
kommunfullmäktige fastställa taxa inom barnomsorgen i
enlighet med bifogat förslag.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 144
BUN:AU § 127

Sammanträdesdag

Sid

2002-12-11
2002-11-27

11
4

Dnr 2002.442

607

Elevärende - gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
Rektor Lisbeth Johansson redogör dels muntligen dels
i skrivelse 2002-11-25 för åtgärder som vidtagits mot en
elev med bl a interimistisk avstängning under tiden
2002-11-25--27 (Gymnasieförordningen 6 kap 23-24 §§).
Förvaltningens förslag
Eleven avstängs från skolan under tiden
2002-11-25--12-06.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
Arbetsutskottets beslut
Eleven avstängs från skolan under tiden
2002-11-25--12-06.
Den av rektor vidtagna åtgärden med interimistisk
avstängning godkänns.
_____
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkänns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 145
BUN:AU § 128

Sammanträdesdag

Sid

2002-12-11
2002-11-27

12
2

Dnr 2002.474

613

Elevavgifter - Musikskolan
Ärendebeskrivning
Tillförordnad rektor Lars Härstedt vid Musikskolan har
2002-11-26 tagit fram alternativa förslag till höjning av
elevavgifterna i musikskolan fr o m vårterminen 2003.
Beslutsunderlag
Tf rektor Lars Härstedts skrivelse 2002-11-26.
Arbetsutskottets beslutsförslag
Terminsavgifterna för elever i musikskolan fastställs från
vårterminen 2003 enligt följande
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5-Gymnasiet
Dans
Instrumenthyra

400
450
650
400
400

kr
kr
kr
kr
kr

per
per
per
per
per

termin
termin
termin
termin
termin

_____
Yrkanden
Bodil Gustavsson Larsson (v) yrkar att elevavgifterna i
Musikskolan skall vara oförändrade.
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets
förslag dels Bodil Gustavsson Larssons yrkande och
finner arbetsutskottets förslag bifallet.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Sid

2002-12-11

13

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Terminsavgifterna för elever i musikskolan fastställs från
vårterminen 2003 enligt följande
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5-Gymnasiet
Dans
Instrumenthyra

400
450
650
400
400

kr
kr
kr
kr
kr

per
per
per
per
per

termin
termin
termin
termin
termin

Bodil Gustavsson Larsson (v) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 146

2002-12-11

Dnr 2002.475

Sid

14

600

Plan för intern kontroll av barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning:
Definition och mål för den interna kontrollen
Den interna kontrollen är en process där såväl den politiska
som den professionella ledningen och övrig personal
samverkar och som utformas för att med rimlig grad av
säkerhet kunna uppnå följande mål:
-

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
m m.

Riskbedömning
Begreppet risk handlar om sannolikheten för att fel uppstår,
d v s att de beskrivningar som finns under rubriken
kontrollmoment i planen för intern kontroll inte uppfylls.
Det är vanligt att uttrycka sannolikheten i dessa
sammanhang i följande fem nivåer: osannolik, mindre
sannolik, möjlig, sannolik och mycket sannolik.
Begreppet väsentlighet i planen gäller vilka konsekvenser ett
fel får på verksamheten. Här har använts fem graderingar:
försumbar, lindrig, kännbar, allvarig och mycket allvarlig.
Förslag till intern kontroll plan
Förvaltningen har 2002-11-26 utifrån ovanstående tagit
fram förslag till plan för intern kontroll av barn- och
utbildningsnämndens verksamhet avseende följande
granskningsområden:

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

-

2002-12-11

Sid

15

Attestrutiner
Reseräkningar
Inventarieredovisning
Interna styrdokument
Hantering av kontantkassor
Elevproduktion
Intäktsavgifter
Skolskjutsar
Upphandling
Diarieföring
IT-säkerhet
Delegation
Prioriterade områden
Måluppfyllelse (nationella och lokala mål)
Rutin- och funktionsbeskrivningar (personal)
Elevvårdsärenden

Arbetsutskottets beslutsförslag 2002-11-27, § 129
Plan för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll
fastställs enligt förslag 2002-11-26.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Plan för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll
fastställs enligt förslag 2002-11-26.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
BUN § 147
BUN:AU 132

2002-12-11
2002-11-27

Dnr 2002.292

Sid

16
7

710

Ansökan om dubbelplacering - Barnomsorgen
Ärendebeskrivning
I skrivelse 2002-07-20 anhöll en familj om dubbelplacering
inom barnomsorgen för sina barn dels i enskild verksamhet
dagtid dels i kommunal verksamhet nattetid innebärande
att man upprätthåller 2 platser per barn inom barnomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden har 2002-02-27 avseende
allmän förskola beslutat
att ej medge dubbelplacering från den 1 januari 2003 och
att hänvisa föräldrar som väljer allmän förskola för sina barn
endast till förskola
Efter att särskild utredning gjorts beslöt barn- och
utbildningsnämnden 2002-08-21 att med hänvisning till
gjord utredning bevilja familjen dubbelplacering av barnen
under den tid och den period som delegatens beslut avser.
Vid årsskiftet upphör delegatens beslut att gälla för det
äldsta barnet. Barnet har då rätt till allmän förskola, vilket
föräldrarna åberopar.
I avvaktan på Skollagskommitténs betänkande erbjuds inga
nya barn nattomsorg utan att särskild utredning gjorts.
Däremot får de som i dag har nattomsorg behålla denna i
avvaktan på utredningen.
Eftersom allmän förskola inte kan bedrivas i familjedaghem
bör undantag från dubbelplacering göras i detta fallet.
Förvaltningens förslag
Dubbelplacering medges i avvaktan på Skollagskommitténs
betänkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

2002-12-11
2002-11-27

Sid

17
8

Arbetsutskottets beslutsförslag
Enligt förvaltningens förslag.
_____
Yrkande
Lena Wallentheim (s) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dubbelplacering medges i avvaktan på Skollagskommitténs
betänkande.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 148

Sammanträdesdag

Sid

2002-12-11

18

Dnr 2002.426

710

Ansökan om att dottern får börja i förskoleklassen
ett år tidigare - Christer och Maria Larsson
Ärendebeskrivning
Christer och Maria Larsson framför i skrivelse 2002-11-10
att man avser att låta dottern som fyller 6 år i början av
år 2003 börja i skolan hösten 2003. Föräldrarna framför
också önskemål om att dottern får gå i förskoleklassen
under våren 2003.
Enligt skollagen 3 kap 8§ skall om ett barns vårdnadshavare
begär det, barnet redan höstterminen det kalenderår
det fyller sex år jämställas med skolpliktiga barn i fråga om
rätten att börja skolan.
Enligt skollagen 2b kap 2§ får barn tas emot i förskoleklassen före höstterminen det år då barnet fyller sex år.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 1999-05-26, § 72 att
inte bereda 5-åringar plats i förskoleklass.
Förvaltningens förslag
Dottern medges dispens från tidigare nämndsbeslut och
beviljas plats i förskoleklass under vårterminen 2003 med
hänvisning till de av föräldrarna framförda skälen.
Finns behov av omsorg utöver de lagstadgade 525
timmarna i förskoleklass debiteras avgift enligt ordinarie
barnomsorgstaxa.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) och Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
Dottern medges dispens från tidigare nämndsbeslut och
beviljas plats i förskoleklass under vårterminen 2003 med
hänvisning till de av föräldrarna framförda skälen.
Finns behov av omsorg utöver de lagstadgade 525
timmarna i förskoleklass debiteras avgift enligt ordinarie
barnomsorgstaxa.
_____
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611

Fullgörande av skolplikt
Ärendebeskrivning
Eleven Davey Szabo har inte varit i skolan sedan
2001-04-03. Orsaken till hans frånvaro har utretts av rektor
och elevvårdsteamet på område 9 samt förvaltningsledningen. Åtgärder har satts in från kommunens sida för att
komma tillrätta med situationen.
Ärendet har av vårdnadshavarna överlämnats till både
Skolverk och Länsrätt i flera omgångar.
Länsrätten har i dom 2001-11-23 återvisat ärendet för
fortsatt handläggning. I dom 2002-06-06 har de avslagit
föräldrarnas yrkande om hemundervisning för läsåret 01-02
samt överlämnat ärendet om skolgång i hemmet läsåret
02-03 till Barn och utbildningsnämnden i Hässleholms
kommun för prövning och beslut. Skolverket har i
tillsynsbeslut 2002-05-07 riktat kritik till kommunen för
brister i arbetet mot kränkande behandling samt att
kommunen inte tillgodosett elevens rätt till utbildning. I sin
uppföljning av ärendet 2002-11-27 har de funnit att
kommunen nu fullgjort sina plikter angående kränkande
behandling och denna del av ärendet avslutas härmed. Dock
kvarstår elevens rätt till utbildning som de har för avsikt att
följa upp senast 2003-01-15.
Ansökningar om enskild undervisning för läsåret 01-02 från
vårdnadahavare Carola Karlfeldt och George Szabo avslogs
av nämnden 2001-01-30 samt ytterligare en gång
2001-06-20. Ansökan inför läsåret 02-03 beslutande
nämnden 2002-06-19 att behandla efter att en avstämning
av Daveys kunskaper hade skett. Ärendet behandlades igen
den 2002-10-23 då ansökan avslogs.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

Barn- och utbildningsnämnden

2002-12-11

Sid

21

Motivering till avslaget var att föräldrarna inte på ett
godtagbart sätt redovisat överenskommelse om avstämning
och plan för samarbete mellan hem och skola samt plan för
utvärdering och uppföljning. Det uppdrogs samtidigt åt
rektor att vidtaga nödvändiga åtgärder för att eleven skulle
kunna påbörja sin skolgång.
Rektor har fullgjort dessa men eleven har ännu inte
återgått till skolan då vårdnadshavarna tackat nej till alla
erbjudanden om skolgång. De flesta återfinns i rektors
skrivelse.
Med bakgrund av den skolplikt som råder enligt Skollagen
3 kap 13 § åligger det nämnden att tillse att eleven får
föreskriven utbildning.
Förvaltningens förslag
Vårdnadshavarna Carola Karlfeldt och George Szabo skall
vid vite iaktta sina skyldigheter enligt 3 kap. 16 § skollagen
och tillse att sonen Davey Szabo fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delges i särskild skrivelse om
vitesföreläggande.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vårdnadshavarna Carola Karlfeldt och George Szabo skall
vid vite iaktta sina skyldigheter enligt 3 kap. 16 § skollagen
och tillse att sonen Davey Szabo fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavarna delges i särskild skrivelse om
vitesföreläggande.
_____
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BUN § 150
Information
1

E-post 2002-11-12 från Rolf Persson ang föreslagen
framtida organisation för område 9 Centrum - Öster.
Dnr 2002.425 600

2

Skrivelse från Byalaget för Rättelöv, Ullsala, Arkelstorp
och Kärlingeberga med ansökan om bidrag till busskur
i Rättelöv. Per-Olof Henrikssons skrivelse 2002-09-23
till Byalaget. Dnr 2002.321 623

3

Lokala styrelsens och skyddsombudets vid Bjärnums
skola skrivelse 2002-10-21 till Tekniska nämnden med
anledning av att ombyggnaden av Bjärnums skola är
framflyttad till år 2004-2005. Dnr 2002.421 216

4

Skrivelse 2002-10-22 från Fyrklöverns föräldraförening
med krav om bl a mindre barngrupper i förskolan.
Dnr 2002.434 710

5

Revisorernas rapport november 2002 över genomförd
granskning av säkerhetsfrågor, brandövningar och
skolskjutsar. Dnr 2002.441 007

6

Familjs skrivelse 2002-10-09 ang sonens skolgång.
Förvaltningschefens svarsskrivelse 2002-11-06.
Dnr 2002.388 612

7

Resursfördelningsmodell för grundskola och barnomsorg
2003

8

Muntlig information om läromedelsupphandlingen i
Skåne Nordost

_____
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BUN § 151
Rapporter
1

Tekniska nämndens beslut 2002-11-07, § 84 om att
man från den 1 januari 2003 inte kommer att bedriva
någon barntrafikskola. Dnr 2002.283 512

2

Carola Karlfeldts och György Szabos överklagande
2002-11-21, av barn- och utbildningsnämndens beslut
2002-10-23, § 121, till länsrätten. Dnr 2002.156 611

3

Skolverkets beslut 2002-11-27 angående anmälan av
rektors myndighetsmissbruk. Dnr 2002.315 611

4

Skolverkets beslut 2002-11-27 i tillsynsärende ang
kränkande behandling m m av grundskoleelev samt
elevs rätt till utbildning. Dnr 2001.374 611

_____
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BUN § 152
Beslut enligt delegation
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kennet Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Lars-Göran Johansson, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Bo Selander, rektor
Curt-Erik Karlsson, vuxenutbildningschef
Jan Dahlberg, förvaltningschef (gy-skolan)
Kjell Sunesson, rektor
Lisbeth Johansson, rektor
Gösta Andersson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog

§§
42-45
139-147
174-201
137-150
118-122
23-59
87-103
7
40
23-24
4
92-98
74-76
9
75-85

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i
protokoll 2002-12-11 godkänns.
______
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BUN § 153
Tack
Ordföranden tackar nämnden för det gångna årets och
mandatperiodens arbete. Han konstaterar att många
kommer att lämna nämnden för andra uppdrag under den
nya mandatperioden och önskar dem lycka till med dessa.
Alla i nämnden och deras familjer tillönskas en God Jul
och Ett Gott Nytt År.
Johan Berglund och Lena Wallentheim framför nämndens
tack till ordföranden för arbetet under det gångna året och
tillönskar honom och hans familj en God Jul och Ett Gott Nytt
År. De önskar även den nya nämnden lycka till med sitt
arbete.
_____
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