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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2011-08-25

Sid

1 (39)

Barn- och utbildningskontoret 2011-08-25
Sammanträde kl. 08:30-12:15
sammanträdet ajournerat kl. 11:05-11:20
Utbildning kl. 13:15-16:00

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Johan Berglund (m), ordförande
Lena Svensson(c), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (s), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (kd)
Fredrik Borre (fp)
Agnetha Karlsson (mp)
Carina Westerlund (s)
Andreas Dahlberg (s)
Richard Bernsheim (m), - kl. 12:15 tjg. för Jonathan Jönsson (m)
Anders Edvall (c), -kl. 12:15 tjg. för Karina Jannerstig (sd)
Pelle Svensson (s), tjg. för Annika Odelstav (s)
Gunnel Brännström (kd), Lynn Thulin (m) –kl. 12:15, Paul Nordström
(fv) –kl. 12:15, Lena N Andersson (s), Linda Nilsson (v)

Personalföreträdare

Anette Persson (LO) §§ 158-165, Johan Gunnarsson (TCO)
§§ 158-165, Marie Lundgren (SACO) §§ 158-165

Tjänstemän

Karin Karlén, förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg, §§ 160-181
Hans Olsson, utvecklingsledare § 180 punkterna 3 och 4
Åsa Persson, controller, §§ 158-169
Camilla Jönsson, praktikant §§ 158-169
Håkan Arvidsson, rektor § 156, Johan Johansson, rektor, § 157
Kristina Liljerup, skolområdeschef, § 159
Eva-Carin Andersson, skolområdeschef, § 160
Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef, § 161
Kristina Kjellkvist, specialpedagogisk samordnare, § 165
Rolf Bengtsson, skolområdeschef, §§ 176-177
Eva Erlandsson, lärare, § 180 punkt 3
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Lena Svensson
Barn- och utbildningskontoret 2011-08-31, kl. 16:00

Justerade paragrafer

§§ 155-181
Paragraferna 156-157 finns även i separat protokoll

Underskrift

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………………………..
Johan Berglund

Justerare

………………………………………………………………..
Lena Svensson
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Sid
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-08-25

Datum då anlaget
sätts upp

2011-09-01

Datum då anslaget
tas ned

2011-09-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 155

Närvarorätt
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Camilla Jönsson, praktikant
vid barn- och utbildningskontoret medges närvarorätt vid dagens
sammanträde i de ärenden som inte lyder under sekretess.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Bjärnums skola Dnr 41-2011:2337 – Redovisning över
åtgärder
Dnr 2011.512 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Håkan
Arvidssons redovisning 2011-08-16 och översänder den till
skolinspektionen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen tog den 22 mars 2011 emot en anmälan
avseende skolsituationen för elev vid Bjärnums skola.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2011-04-28,
§ 94.
Skolinspektionen begär i beslut 2011-05-31 en redovisning över
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av kritiken i beslutet.
Redovisningen skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 29
augusti 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2011-05-31.
Rektor Håkan Arvidssons redovisning 2011-08-16 av åtgärder
som vidtagits.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Håkan
Arvidssons redovisning 2011-08-16 och översänder den till
skolinspektionen.

Justerare
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§ 157

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Linnéskolan Dnr 41-2011:3444 – Yttrande
Dnr 2011.1044 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Johan
Johanssons yttrande 2011-08-18.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har den 6 juni 2011 tagit emot en anmälan om
kollektiv bestraffning vid Linnéskolans högstadium, årskurs 9.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-06-22 att kommunen
yttrar sig över uppgifterna i anmälan samt redovisar vilka
åtgärder som eventuellt har vidtagits eller kommer att vidtas.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen
tillhanda den 29 augusti 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionen skrivelse 2011-06-22.
Rektor Johan Johanssons yttrande 2011-08-18.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Johan
Johanssons yttrande 2011-08-18.

Justerare
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§ 158

Budgetuppföljning avseende tiden 2011-01-01—06-30
Dnr 2011.694 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterade 2011-08-18, godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 30 juni 2011 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2011 ett underskott på
4 786 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterade 2011-08-18.

Justerare
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§ 159

Utbyggnad av barnomsorgen i Bjärnums tätort samt
avveckling av hyrd modul
Dnr 2011.251 290

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att en ny förskola med fem
avdelningar inrättas i Bjärnums tätort.
För att täcka det akuta behovet inrättas två avdelningar i tillfälliga
lokaler fr.o.m. den 1 januari 2012 (En av dessa avdelningar är för
närvarande inrymd i lokaler där bygglovet upphör 1 januari 2012).
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet ges i uppdrag att
tillsammans med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella
lokaler kan vara i Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller
förhyrd modul.
Ekbackens förskola, med tre avdelningar, avvecklas när nya
förskolan realiserats.
Ärendet
Kön till barnomsorgsplatser i Bjärnums tätort visar att efterfrågan
överstiger tillgången. Antalet födda barn ligger runt 35 per årskull
(2000-2010) och det är fem årskullar som går i förskola vilket
gör att det finns ett behov av ca 175 platser. Idag finns 147
platser innebärande att ca 30 platser saknas.
Ekebackens förskola (3 avdelningar) är en hyrd modulförskola som
efter det systematiska arbetsmiljöarbetet visat sig har många
brister och behöver avvecklas.
För att det akuta barnomsorgsbehovet skall kunna lösas behöver
två avdelningar inrättas fr.o.m. den 1 januari 2012 (En av dessa
avdelningar är för närvarande inrymd i lokaler där bygglovet
upphör den 1 januari 2012).
En utbyggnad med fem avdelningar (tre avdelningar som ersätter
Ekebackens förskola samt två nya avdelningar där den ena ersätter
avdelningen där bygglov upphör den 1 januari 2012) behöver dock
göras för att det framtida barnomsorgsbehovet i Bjärnums tätort
skall kunna tillgodoses.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2011-08-25

Handlingar i ärendet
Områdeschef Kristina Liljerups skrivelse 2011-05-27 och
kompletterande skrivelse 2011-07-29.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 82 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-24, § 43 där man beslöt
att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att ta
fram alternativa förslag till lösningar där även enskilda
verksamheter ingår för att barnomsorgsbehovet i Bjärnums tätort
skall tillgodoses.
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 188 där man föreslog följande:
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att en ny förskola med fem
avdelningar inrättas i Bjärnums tätort.
För att täcka det akuta behovet inrättas två avdelningar i tillfälliga
lokaler fr.o.m. den 1 januari 2012 (En av dessa avdelningar är för
närvarande inrymd i lokaler där bygglovet upphör 1 januari 2012).
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet ges i uppdrag att
tillsammans med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella
lokaler kan vara i Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller
förhyrd modul.
Ekbackens förskola, med tre avdelningar, avvecklas när nya
förskolan realiserats.

Justerare
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§ 160

Stöd- och serviceorganisation i område särskolan
Dnr 2009.461 600

Beslut
Omfattningen av det administrativa stödet i område särskolan
fastställs till 2,15 tjänster.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-04-29, § 47 att från
den 1 januari 2011 införa ny organisation i särskolan. Område
särskolan består av både grund- och gymnasiesärskola.
Skolområdeschef Eva-Carin Andersson redovisar i skrivelse
2011-05-30 förslag till administrativt stöd i skolområde särskolan.
Information i ärendet har lämnats vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2011-06-23.
Handlingar i ärendet
Skrivelse 2011-05-30 över gjord utredning angående administrativt
stöd i område särskolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 189 där man föreslog att
omfattningen av det administrativa stödet i område särskolan
fastställs till 2,15 tjänster.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 161

Stöd- och serviceorganisation i Hässleholms
Gymnasium
Dnr 2010.145 600

Beslut
Stöd- och serviceorganisation i Hässleholms Gymnasium fastställs
enligt förslag 2011-08-01 med den i förslaget redovisade
tidsplanen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-08-26, § 112 att
gymnasieskolan skall organiseras i ett skolområde, Hässleholms
Gymnasium, från 2011-07-01 och ledas av en skolområdeschef.
Mot bakgrund av detta beslut har en översyn gjorts, utifrån samma
principer som för barnomsorg och grundskola, av hur stöd- och
servicefunktionerna ska organiseras i Hässleholms Gymnasium.
Handlingar i ärendet
Förslag, 2011-08-01 till stöd- och serviceorganisation i Hässleholms
gymnasium.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-05-10, § 148 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-26, § 115 där ärendet
återremitterades och där tidigare givna direktiv revideras utifrån
följande:

Justerare

1

Hässleholms Gymnasium är ett gemensamt skolområde med en
gemensam ledning, en gemensam administration och
servicefunktion. Detta måste avspegla sig i hur verksamheten
organiseras.

2

Rektorsfunktionen skall i så stor utsträckning som möjligt
avlastas administration och ledning av administration. Undantag
är funktionen platschef tillika rektor som redan i beräkningen av
tjänsten skall kunna ta stort ansvar utanför sitt pedagogiska
ledarskap.

Utdragsbestyrkande
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3

Skolområdeschef skall vara chef för rektorer och
ekonomiadministration. Ekonomiadministrationen skall på sikt
samordnas till en plats.

4

IT-funktioner skall samlas i en gemensam organisation med en
gemensam chef. Samma gäller för kostfunktionerna och
vaktmästare. Personalredogörare tillika elevadministration,
skolhälsovård, studie- och yrkesvägledare och kuratorer skall
samordnas så att största möjliga effektivitet uppnås både från
organisationssynpunkt men även från rektorssynpunkt.
Det är därför viktigt att bibehålla en expedition på varje
skolenhet för service och elevstöd.

5

En tydlig plan skall tas fram för att kostnadseffektivisera
administration och stödfunktioner i takt med att elevantalet
minskar.
Start för effektivisering är 2012-01-01.

Arbetsutskottet 2011-08-11, § 190 där man föreslog att stöd- och
serviceorganisation i Hässleholms Gymnasium fastställs enligt
förslag 2011-08-01 med den i förslaget redovisade tidsplanen.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Avtackning av skolområdeschef Sven-Ingvar Jönsson
Barn- och utbildningsnämnden tackar Sven-Ingvar Jönsson, som nu
slutar sin anställning och går i pension, för de insatser han gjort
under åren.
Sven-Ingvar Jönsson tackar nämnden för förtroendet han haft.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola
- Revidering av bilaga 1 Ansvarsfördelning
Dnr 2007.378 001

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de 2011-08-17
föreslagna revideringarna i bilaga 1 Ansvarsfördelning avseende
ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-11-27, § 175
ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola.
I beslutets bilaga 1 Ansvarsfördelning mellan rektor och
förskolechef, områdeschef, centrala förvaltningen redovisas
ansvarsfördelningen mellan dessa.
På förvaltningens förslag 2011-06-01 beslöt barn- och
utbildningsnämnden 2011-06-23, § 138 att revidera bilagan.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Ansvarsfördelning daterad 2011-06-01 och reviderad
2011-08-17.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer de 2011-08-17
föreslagna revideringarna i bilaga 1 Ansvarsfördelning avseende
ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Intresseanmälan om att deltaga i försöksverksamhet
med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Dnr 2011.1178 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt ordföranden att inge
ansökan om att få delta i försöksverksamheten med 30
elevplatser per år.
Ärendet
Skolverket har regeringens uppdrag att bevilja ytterligare 10
skolor att delta i försöksverksamheten inför läsåret 2012-2013
och 2013-2014. Varje utbildningsanordnare får ta in högst 30
elever årligen.
Ansökan ska vara skolverket tillhanda senast den 15 september
2011.
Efter behandling av ärendet i programrådet för ett fjärde tekniskt
år i Hässleholms gymnasieskolor förslås att ansökan inges om att
få delta i försöksverksamheten med 30 elevplatser per år.
Barn- och utbildningsnämndens ansökan 2010 om deltagande i
försöksverksamheten avslogs av skolverket.
Handlingar i ärendet
Skolverkets informationsblad om ansökan om försöksverksamhet
med ett fjärde tekniskt år 2012.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt ordföranden att inge
ansökan om att få delta i försöksverksamheten med 30
elevplatser per år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Utbildning med alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) – Utvidgning av verksamheten
Dnr 2011.1128 610

Beslut
Målgruppen för utbildning med alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) utökas till att omfatta elever i förskoleklassen
samt samtliga årskurser i grundskolan och grundsärskolan med
behov av Bliss för sin kommunikation.
Organisatoriskt skall verksamheten tillhöra skolområde särskolan.
Ärendet
Höstterminen 2005 startades en utbildning med alternativ
kompletterande kommunikation (AKK) för förskoleklass t.o.m.
årskurs 3. AKK är den bro av insatser som behövs för barn/elev
med bristande tal/språk.
Verksamheten startades för att barn/elever med detta behov skulle
kunna få en skolgång i egna kommunen.
2010-01-28, § 2 beslöt barn- och utbildningsnämnden, utifrån
förvaltningens rapport 2009-12-28, Kommunal profilverksamhet
AKK-gruppen, att utbildningen med alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) skulle utökas med årskurserna 4-6.
En översyn av verksamheten har gjorts under våren 2011 och
redovisas i rapporten ”Översyn av AKK-gruppen en kommunal
profilverksamhet” daterad 2011-06-08. Av rapporten framgår att
utbildningen med alternativ kompletterande kommunikation (AKK)
behöver vända sig till elever både i förskoleklass och samtliga
årskurser i grundskolan och grundsärskolan med stort behov av Bliss
för sin kommunikation.
Handlingar i ärendet
Rapport 2011-06-08 från gjord översyn av utbildning med
alternativ kompletterande kommunikation (AKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 193 där man föreslog att
målgruppen för utbildning med alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) utökas till att omfatta elever i förskoleklassen
samt samtliga årskurser i grundskolan och grundsärskolan med
behov av Bliss för sin kommunikation.
Organisatoriskt skall verksamheten tillhöra skolområde särskolan.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2011.1126 041

Beslut
1 757 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv
för att täcka skolområdenas nettokostnader för utökad efterfrågan på
plats i förskola och fritidshem enligt särskild redovisning daterad
2011-07-06.
Ärendet
Resurser till förskolor bygger på de uppgifter områdena lämnar
om vilket barnantal som ska ligga till grund för budgetårets
genomsnittliga prestationsmål. Uppgifterna baseras på antalet
inskrivna barn i förskolan den 15:e september året före
budgetåret tillsammans med antalet barn som står i kö till
placering (inklusive preliminärt placerade barn).
Prestationsmålet är det genomsnittliga antalet inskrivna barn
under januari till och med juni plus september till och med
december.
Resursen för fritidshemmen utgår från antalet inskrivna barn
den 15:e oktober året före budgetåret multiplicerat med faktor
0,95 (faktorn tillämpas inte för de enheter som har kombinerad
förskola/fritidshem). Prestationsmålet är det genomsnittliga
antalet inskrivna barn under januari till och med maj plus
augusti till och med december.
Efterfrågan på plats i förskola och fritidshem har generellt ökat
varför resurstilldelningen behöver justeras.
Förvaltningens förslag till beslut
1 757 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv
för att täcka skolområdenas nettokostnader för utökad efterfrågan på
plats i förskola och fritidshem enligt särskild redovisning daterad
2011-07-06.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 197 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare
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§ 167

Anhållan om kompensation för städkostnader
Dnr 2011.992 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
kompensation för utökade städkostnader 2011 för:
- ”88:an” med 117 800 kronor
- Ekbacken med 314 100 kronor
- Stralsund med 628 200 kronor
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tecknat städavtal för
montessoriförskolorna ”88:an” och Ekbacken. För 2011 uppgår
kostnaderna till 117 800 kronor för ”88:an” (hyreskontraktet löper ut
2011-06-30) och 314 100 kronor för Ekbacken (årskostnad).
Vidare har städavtal avseende Stralsund tecknats med Hässleholms
Teknik AB till en kostnad av 628 200 kronor/år.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 198 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
kompensation för utökade städkostnader 2011 för:
- ”88:an” med 117 800 kronor
- Ekbacken med 314 100 kronor
- Stralsund med 628 200 kronor
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 168
Anhållan om kompensation för hyra och städkostnader
Dnr 2011.991 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyra och städkostnader avseende den tillfälliga
förskolan Fjärilen med totalt 231 600 kronor.
Ärendet
Till följd av stor efterfrågan på barnomsorgsplatser i Bjärnum
har barn- och utbildningsnämnden tecknat hyresavtal för
perioden 2011-01-01—12-31 för den tillfälliga förskolan
Fjärilen. Hyreskostnaden uppgår till 170 000 kronor och kostnaderna
för städning uppgår till 61 600 kronor.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 199 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyra och städkostnader avseende den tillfälliga
förskolan Fjärilen med totalt 231 600 kronor.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 169

Återföring av budgetmedel
Dnr 2011.990 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:
-

281 000 kronor återförs från barn- och utbildningsnämndens
driftbudget 2011 till internhyressystemet.

Ärendet
Under 2010 träffades överenskommelse om att 0,75 tjänst som
vaktmästare vid Linnéskolan organisatoriskt skulle överföras till
Tekniska avdelningen (sedermera Hässleholms Teknik AB).
I Barn – och utbildningsnämndens budgetram ingår
budgetutrymme, motsvarande tjänsteutrymmet, på 281 000
kronor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 200 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:
-

281 000 kronor återförs från barn- och utbildningsnämndens
driftbudget 2011 till internhyressystemet.

Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 170

Anmälan om kränkande behandling vid T4-skolan
Montessori, Hässleholms kommun Dnr 45-2011:3298
– Yttrande
Dnr 2011.996 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Barn- och elevombudet har den 24 maj 2011 tagit emot en
anmälan i rubricerat ärendet.
Barn- och elevombudet som utreder om huvudmannen levt upp till
kraven i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever 14a kapitlet skollagen
(1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling har begärt
in barn- och utbildningsnämndens yttrande. Yttrandet skall efter
beviljat anstånd vara beo tillhanda senast den 15 augusti 2011.
Handlingar i ärendet
Skrivelse 2011-06-15 från barn- och elevombudet med begäran om
yttrande.
E-postskrivelse 2011-06-23 från barn- och elevombudet med
beviljande av anstånd med yttrandet.
Bodil Tingvar Boos, rektor tillika förskolechef T4 Montessori
yttrande daterat 2011-08-05.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet beslut
2011-08-11, § 184. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
rektor tillika förskolechef Bodil Tingvar Boos yttrande.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-08-25

22

§ 171

Kvalitetsgranskning av Västerskolan F-6 avseende
undervisning i fysik i årskurserna 4-6 Dnr 40-2010:897
– Redovisning av vidtagna åtgärder
Dnr 2011.1026 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har granskat undervisningen i fysik i
Västerskolan årskurserna 4-6.
I beslut 2011-01-26 har skolinspektionen identifierat
förbättringsområden och brister.
Barn- och utbildningsnämnden ska senast den 12 augusti 2011
redovisa till skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av de identifierade förbättringsområdena och påtalade
bristerna. Om åtgärder ännu inte vidtagits men planerats ska
tidplan för planerade åtgärder och ansvarig för genomförandet
anges.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2011-01-26.
Rektor tillika förskolechef Annika Perssons redogörelse 2011-08-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet beslöt 2011-08-11, § 185 att ställa sig bakom
rektor tillika förskolechef Annika Perssons redogörelse och
översänder den som svar till skolinspektionen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
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§ 172

Kvalitetsgranskning av Furutorpskolan F-6 avseende
undervisning i fysik i årskurserna 4-6 Dnr 40-2010:897
– Redovisning av vidtagna åtgärder
Dnr 2011.1026 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har granskat undervisningen i fysik i
Furutorpskolan årskurserna 4-6.
I beslut 2011-01-28 har skolinspektionen identifierat
förbättringsområden och brister.
Barn- och utbildningsnämnden ska senast den 12 augusti 2011
redovisa till skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av de identifierade förbättringsområdena och påtalade
bristerna. Om åtgärder ännu inte vidtagits men planerats ska
tidplan för planerade åtgärder och ansvarig för genomförandet
anges.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2011-01-28.
Rektor Kenneth Johanssons redogörelse 2011-08-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet beslöt 2011-08-11, § 186 att ställa sig bakom
rektor Kenneth Johanssons redogörelse 2011-08-10 och översänder
den som svar till skolinspektionen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
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§ 173

Måldokument för socialsekreterare i skolan –
Revidering
Dnr 2010.6 629

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer det 2011-06-21
reviderade måldokumentet för socialsekreterare i skolan.
Ärendet
Personal från barn- och utbildningsförvaltningen tog gemensamt med
personal från socialförvaltningen fram förslag till måldokument för
socialsekreterare i skolan, vilket både socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden fastställde (BUN 2008-06-26, § 89).
Måldokumentet reviderades 2010-01-28, § 3 utifrån gjorda
budgetneddragningar 2010.
I avvaktan på beslut om hur samverkan skall organiseras utifrån
den av Örebro Universitet gjorda utredningen ”Att utveckla
samverkan om barn och ungdomar” bör fastställt måldokument för
socialsekreterare i skolan revideras.
Handlingar i ärendet
Reviderat måldokument för socialsekreterare i skolan daterat
2011-06-21.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer det 2011-06-21
reviderade måldokumentet för socialsekreterare i skolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 191 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
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§ 174

Samverkan mellan skola och socialtjänst i Hässleholms
kommun
Dnr 2010.6 629

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med socialförvaltningen lämna ett förslag med
utgångspunkt av vad utredarna Berth Danermark, Ulrika Englund
och Pers Germundsson, Örebro universitet, beskriver i sin
sammanfattning (sidorna 4 och 5) i utredningen ”Att utveckla
samverkan om barn och ungdomar”.
Ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-01-28,
§ 14 togs det upp att en förfrågan skulle göras till socialnämnden
om att en utredning skulle göras i dialog mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden kring det faktiska behovet
av socialsekreterare i skolan med koppling till den nya
skolområdesindelningen.
Socialnämnden beslöt 2010-03-23 att ge socialförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen
ta fram förslag till uppdrag för extern utvärderare.
Överenskommelse gjordes med Örebro universitet, Hälsoakademin
att göra utredningen.
Berth Danermark, Ulrika Englund och Per Germundsson, Örebro
universitet, Hälsoakademin redovisar i rapport daterad 2011-05-19
utredningsuppdraget gällande samarbetsformer mellan socialtjänst
och skola i Hässleholms kommun.
Handlingar i ärendet
Örebro universitet, Hälsoakademins utredning daterad 2011-05-19.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med socialförvaltningen lämna ett förslag med
utgångspunkt av vad utredarna Berth Danermark, Ulrika Englund
och Pers Germundsson, Örebro universitet, beskriver i sin
sammanfattning (sidorna 4 och 5) i utredningen ”Att utveckla
samverkan om barn och ungdomar”.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 192 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
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§ 175

Policy för skolcafeteriorna i Hässleholms kommun
Dnr 2011.395 606

Sammanträdet ajournerat kl. 11:05-11:20
Beslut
- Skolcafeteria och liknande försäljning ska erbjuda ett
hälsofrämjande utbud vilket innebär att försäljning av godis,
glass, söta bakverk, söta drycker och snacks starkt bör
begränsas inom grundskolan. Även inom gymnasieskolan bör
utbudet begränsas.
- Öppettider och utbud i skolcafeteria ska inte konkurrera med
eller ersätta skollunchen.
- Skolcafeteria ska utformas så att det ges möjlighet till
avkoppling och social samvaro.
- Eleverna skall vara delaktiga i utformning och utbud.
- Ett ”Morotspris” införs och utdelas årligen till den/de cafeterior
som åstadkommit en bra hälsoprofil. Förvaltningen ges i
uppdrag att utforma riktlinjer för ”Morotspriset”.
Utvärdering av skolcafeteriornas verksamhet skall ske juni 2012 i
samband med utdelning av ”Morotspriset”.
Ärendet
Sveriges Tandläkarförbund har i skrivelse 2010-06-23 uppmanat
kommunstyrelsens ordförande att verka för att kommunens skolor
ska bli fria från sötsaker.
Föräldragruppen på Linnéskolan för årskurserna 7-9 samt övriga
föräldrar till barn på skolan tar i skrivelse 2010-11-10 upp
problemet med godis på kommunens skolor.
I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2010 finns
bland målen att arbetet med hälsofrågor skall bidra till bättre hälsa
hos barn och elever. Även 2009 och 2008 fanns detta mål i
verksamhetsplanen. I åtgärder för att nå detta mål fanns i 2008 års
verksamhetsplan att man ska sträva efter att minska utbudet av
sötsaker/socker i skolorna.
Bland råden i ”Bra mat i skolan” från Livsmedelsverket står att
”skolan bör föregå med gott exempel och i hela sin verksamhet
främja en sund livsstil. I linje med det bör skolcafeterior inte sälja
godis, glass, bakverk, söta drycker och snacks, utan istället satsa
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på nyckelhålsmärkta mjölkprodukter, flingor/gryn/musli/bröd,
smörgåsar med nyckelhålsmärkta pålägg och grönsaker. Dessutom
bör frukt finnas i ett stort utbud”.
En enkätundersökning bland kommunens skolcafeterior visar att
flera grundskolor och alla gymnasieskolors cafeterior serverar
livsmedel som söta drycker, kakor, glass och godis. Utbudet av
sötsaker har ökat i några skolor istället för att minska.
En arbetsgrupp med representanter från Folktandvården, centrala
elevhälsoenheten, skolledning, skolcafeterior och kostenheten har
diskuterat skolcafeteriornas utbud. Elevrepresentanter var kallade
till arbetsgruppen, men deltog inte.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2011-07-01 och reviderad 2011-08-17
Sveriges Tandläkarförbunds skrivelse 2010-06-23.
Föräldragruppens på Linnéskolan årskurserna 7-9 skrivelse
2010-11-10.
Karolinska institutets sammanfattning av studie 2007: Godisförbud
i skolan hjälper barn att hålla vikten.
Sammanställning av enkätundersökning bland kommunens skolcafeterior.
Hälsoaspekter på skolcafeteriornas utbud.
Skolcafeteriornas utbud i andra kommuner i skåne.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande riktlinjer för
skolcafeterior:
-

Skolcafeteria och liknande försäljning ska erbjuda ett
hälsofrämjande utbud vilket innebär att ingen försäljning sker
av godis, glass, söta bakverk, söta drycker och snacks.

-

Öppettider och utbud i skolcafeteria ska inte konkurrera med
eller ersätta skollunchen.

-

Skolcafeteria ska utformas så att det ges möjlighet till
avkoppling och social samvaro.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-08-11, § 187 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
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§ 176

Inrättande av lokala styrelser
Dnr 2011.1170 600

Beslut
Med stöd av 4 kap. 15 § skollagen anhåller barn- och
utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige om att barn- och
utbildningsnämnden får inrätta lokala styrelser vid Läredaskolan
och Mala skola.
Ärendet
Sedan 1996 har det funnits en förordning med möjlighet för
kommunerna att som försöksverksamhet (1996:605) inrätta lokala
styrelser i grundskolan och den obligatoriska särskolan, med
avsikten att fördjupa brukarinflytandet.
Efter beslut i kommunfullmäktige har det i Hässleholms kommun
funnits försöksverksamhet med lokala styrelser vid Bjärnums skola,
Läredaskolan och Mala skola. Lokala styrelsen vid Bjärnums skola
var verksam fram till och med läsåret 2002/2003 medan de två
övriga varit verksamma fram till och med läsåret 2010/2011. De
lokala styrelsernas arbete har förutom bestämmelserna i
förordningen styrts av en arbetsordning fastställd i barn- och
utbildningsnämnden 1997.
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, § 94 att
- Försöksverksamheten i de skolor som redan har
försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten
pågår.
Ovanstående förordning har upphört att gälla per 2011-06-30 och
därmed har också i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
försöksverksamheten med lokala styrelser upphört.
I den Skollag som börjar tillämpas 2011-07-01, kap 4, §§ 15-17,
ges kommunen möjlighet att varaktigt inrätta lokala styrelser.
Såväl vid Läredaskolan som Mala skola önskar såväl skolledning
som de vårdnadshavare som deltagit i den lokala styrelsens arbete
läsåret 2010-2011 att denna inrättas enligt de nya
bestämmelserna.
Förvaltningens förslag
Med stöd av 4 kap. 15 § skollagen anhåller barn- och
utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige om att barn- och
utbildningsnämnden får inrätta lokala styrelser vid Läredaskolan
och Mala skola.
Justerare
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§ 177

Arbetsordning för lokala styrelser
Dnr 2011.1170 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer arbetsordning för
lokala styrelsernas arbete i skolan enligt förslag 2011-06-28 och
reviderat vid dagens sammanträde under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar att inrätta lokala styrelser vid
Läredaskolan och Mala skola.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-08-25, § 176 beslutat
att inge framställan till kommunfullmäktige om inrättande av lokala
styrelser vid Mala skola och Läredaskolan.
Förslag till arbetsordning för den lokala styrelsen har upprättats.
Handlingar i ärendet
Arbetsordning för den lokala styrelsen daterad 2011-06-28 och
reviderad vid dagens sammanträde.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer arbetsordning för
lokala styrelsernas arbete i skolan enligt förslag 2011-06-28 och
reviderat vid dagens sammanträde under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar att inrätta lokala styrelser vid
Läredaskolan och Mala skola.
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§ 178

Förskolechef vid enskilda förskolan Harpan –
Information
Dnr 2011.447 718

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gjorde den 25 november 2010
inspektion på enskilda förskolan Harpan i Hässleholm.
Från den 1 juli 2011 när den nya skollagen börjar tillämpas
måste det säkerställas vem som skall vara förskolechef. Barn- och
utbildningsnämnden beslöt 2011-03-24, § 76 att godkänna
rapporten från tillsynen samt att förskolan Harpan före den 1 juli
2011 till barn- och utbildningsnämnden skall redovisa vem som
skall vara förskolechef.
Ordföranden i förskolan Harpans ledningsgrupp har 2011-06-01
meddelat att Susanne Stolt utsetts som förskolechef från den 1 juli
2011.
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§ 179

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens beslut 2011-05-18, § 148. Beslut
-

Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att tillskapa ett för
skola och administration gemensamt nätverk och en
gemensam drift- och supportorganisation per 2012-01-01.
- 7 000 000 kronor anslås till komplettering av kablage och till
utbyte av aktiv utrustning i skolornas befintliga nät.
- Anslaget ska tillföras barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget och vara av anslagstyp 1.
Dnr 2011.947 005
2

Kommunstyrelsens beslut 2011-05-18, § 150. Beslut
-

Barn- och utbildningschefen ges i uppdrag att i samarbete
med IT-driftchefen verkställa den föreslagna utbyggnaden av
ett internt svartfibernät.
- Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på
250 000 kronor för att finansiera kostnaderna under 2011 för
projektledning av utbyggnad av ett internt svartfibernät.
Anslaget ska tillföras barn- och utbildningsnämndens
driftbudget.
Dnr 2011.948 005
3

Kommunstyrelsens beslut 2011-06-15, § 179 avseende
BUN:s begäran 2011-04-28, § 107 om deltagande i lärarlyftet.
Beslut
-

Hässleholms kommun ska delta i den statliga satsningen
Lärarlyftet 1-2 som är en kompletterande utbildning för
lärare som undervisar i ämnen där formell behörighet
saknas.
- Finansiering av kostnaderna för 2012 och 2014 hänskjuts till
höstens budgetberedning.
Dnr 2010.362 047
4

Justerare

Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 61 att bifalla
motionen om att det endast skall köpas in och serveras fisk som
är grönlistad enligt WWF.
Dnr 2009.233 622
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5

Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 63 att avslå
motionen med förslag om att en vaktmästare placeras vid varje
skolenhet.
Dnr 2011.203 611

6

Kommunstyrelsens beslut 2011-06-15, § 182 avseende BUN:s
begäran 2011-04-28, § 104 om omdisponering av beviljade
investeringsmedel för Stralsund. Beslut
-

Barn- och utbildningsnämnden får under 2011 omdisponera
anvisade medel till förskoleklass Stralsund, 300 000 kr, till
att utrusta lokalerna så att de kan användas som förskola.
Så långt det är möjligt ska utrustningen väljas så att den är
användbar inom både förskola och skola. Utrustning avsedd
enbart för förskola ska överföras till andra enheter när den
inte längre behövs på Stralsund.
- De medel som är avsatta i planen 2012 och 2013 för
inventarier Stralsund ska tas bort i avvaktan på när
förskoleklass kommer att inrättas.
Dnr 2011.655 041
7

Kommunstyrelsens beslut 2011-06-15, § 181 avseende BUN:s
begäran 2011-04-28, § 100 om omdisponering av anvisade
medel för förskoleklass på Stralsund till tillfälliga förskolan
Stralsund. Beslut
-

-

8

Barn- och utbildningsnämnden får under 2011
omdisponera anvisade medel till förskoleklass Stralsund,
400 000 kr, att användas till den tillfälliga förskolan Lilla
Stralsund.
De medel som är avsatta i planen 2012 och 2013 för F-3
skola på Stralsund ska dras in i avvaktan på när
förskoleklass kommer att inrättas.
Dnr 2011.696 041

Kommunstyrelsens beslut 2011-06-15, § 183 avseende
BUN:s begäran 2011-04-28, § 105 om omdisponering av
beviljade investeringsmedel Hästveda skola. Beslut
Barn- och utbildningsnämnden får omdisponera det frigjorda
beloppet på 250 000 kronor enligt följande:
-

80 000 kronor för fördyring kring utrustning av aula och IT.
170 000 kronor till kommunledningskontorets byggprojekt
för ombyggnaden av Hästveda skola under förutsättning att
projektet därmed kan komplettera utemiljön.
Dnr 2011.656 041

Justerare
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Kommunstyrelsens beslut 2011-06-15, § 180 avseende
BUN:s begäran 2011-04-28, § 102 att nämndens
investeringsbudget 2012 kompletteras med 920 000 kronor
för inventarier/utrustning till tre förskoleavdelningar i Vittsjö
samt till Lyckan förskola i Farstorp och 2013 med 750 000
kronor för inventarier/utrustning för tre förskoleavdelningar i
Tyringe.
Beslut: Ärendet hänskjuts till budgetberedningen 2012.
Dnr 2011.653 041

10 Pressmeddelande om att det bildas ett nytt parti i svensk
politik Prioritera barnen.
11 Skolinspektionens informationsbrev 2011-07-11 till
Hässleholms kommun och Drivkraft Värend AB inför tillsyn av
den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Hässleholms kommun.
Dnr 2011.1120 612
12 Skolinspektionen har i beslut 2011-07-13 godkänt JB
Grundskola AB som huvudman för fritidshem vid grundskola i
Hässleholms kommun.
Skolinspektionen godkände i beslut den 19 april 2011 JB
Grundskola AB som huvudman för förskoleklass och grundskola
årskurserna 1-9 vid JB Grundskola i Hässleholms kommun.
Dnr 2011.364 611
13 Sveriges kommuner och landsting meddelar i beslut
2011-06-17 att man för sin del godkänner överenskommelsen
med staten om intensifierat samverkansarbete för barns och
ungas psykiska hälsa.
Dnr 2011.1089 600
14 Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och
Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola
gällande verksamhetsförlag utbildning (VFU) i lärarutbildningen.
Dnr 2011.1092 050
15 Skolinspektionens beslut 2011-06-29 avseende uppföljning av
kvalitetsgranskning av Läromedel i kemi för årskurs 4-5 i
Ballingslövs skola. Beslut Skolinspektionen bedömer att
Hässleholms kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och
kvalitetsgranskningen avslutas därmed.
Dnr 2010.141 611
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16 Skolområdeschef Rolf Bengtssons och Lyckoklövern
föräldraförenings skrivelser angående säkerhetsåtgärder vid Ljungdalaskolan, Mötesplatsen Ljungdala och
förskolorna på Ljungdala.
Dnr 2011.1177 600
17 Kommunstyrelsens yttranden över ansökningar till
skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående
skola:
Ansökningar

Kommunstyrelsens yttrande

Branssonskolan AB

Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående grundskola i Hässleholms
kommun avstyrks i sin helhet.
Ansökan om godkännande som huvudman
för fritidshem, förskoleklass och
grundskola i Hässleholms kommun
avstyrks i sin helhet.
Ansökan om godkännande som
huvudman för en fristående
gymnasieskola i Hässleholms kommun
tillstyrks
Yttrandet utgörs av BUN:s föreslagna
yttrande innebärande att ansökan
avstyrks om godkännande som
huvudman för en fristående
gymnasieskola i Hässleholms kommun
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun tillstyrks
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskolan i
Kristianstads kommun tillstyrks
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun tillstyrks
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun.
Yttrandet utgörs av BUN:s föreslagna
yttrande innebärande att
samhällsprogrammet tillstyrks och övriga
program avstyrks
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun.
Yttrandet utgörs av BUN:s föreslagna
yttrande innebärande att El- och
energiprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt VVS och
fastighetsskötsel tillstyrks och övriga
program avstyrks.
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun avstyrks i sin
helhet.

IT-media och Turismgymnasiet
i Lund AB
Drivkraft Värend AB

Plusgymnasiet AB

Baggium Utbildning AB
Baggium Utbildning AB
Karlsson Åkersberga Bygg AB
Plusgymnasiet AB

ThorenGruppen AB

Drottning Blankas
Gymnasieskola AB
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Ansökningar

Kommunstyrelsens yttrande

Hörby
Yrkesgymnasium AB

Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Hörby
kommun. Yttrandet utgörs av BUN:s
föreslagna yttrande innebärande att
ansökan tillstyrks i sin helhet
Ansökan om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Hörby
kommun. Yttrandet utgörs av BUN:s
föreslagna yttrande innebärande att
ansökan tillstyrks i sin helhet

Baggium Utbildning AB

Justerare
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§ 180

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Fonder och stiftelser som finns att tillgå för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Dnr 2011.989 046

Justerare

2

Ordförandenas i omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kultur och fritidsnämnden förslag
2011-05-30 att det genomförs ett seminarium med focus på
barn och ungdomar i Hässleholms kommun.

3

Språkprojekt inom ramen för statsbidraget läsa, skriva, räkna.
Dnr 2011.1176 600

4

Kartläggning av mobbing i årskurs 7.
Dnr 2011.1175 600
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§ 181

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-08-25 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Johan Berglund, ordförande
3
Karin Karlén, förvaltningschef
17-34, 40
Hans Olsson, tf förvaltningschef
35-39
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg
7-8
P-O Henriksson, skolskjutssamordnare
8-12

Justerare

Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Anna Sjödin, rektor
Lisbeth Nordin, rektor
Annika Holmqvist, rektor
Jörn Engkvist, rektor
Marie Andersson, rektor
Annika Persson, rektor

44-49
31-47
9-22
14-24
8-15
9-20
17-23
4-8
10-11

Kristina Liljerup, skolområdeschef
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Kristina Stigsdotter, rektor
Bodil Tingvar Boo, rektor
Håkan Arvidsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Pär Bengtsson, rektor

17-23
21-26
9-14
4-5
8-10
18-20
16-29
10-12

Eva Andersson, skolområdeschef
Johan Johansson, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor

15-23
8-12
8-12
11-15
8-15
14
10-14
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Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Paul Szabo, rektor
Pernilla Bill, rektor
Monika Åkesson, rektor

§§
20-23
12
15-21
2-9
18-26
19-20
4-13
1-23

Sven-Ingvar Jönsson, skolområdeschef
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Gunilla Åkesson, rektor
Johan Gustafsson, rektor
Margareta Hagberg, rektor
Monica Nilsson, rektor
Camilla Zander, rektor
Kerstin Bonin, rektor

4-10
6-16
4-6
7-10
1-2
4-8
3
4

Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef/rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Bo Garsén, rektor

17-31
33-42
26-52
11-21
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