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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2011-01-27

Barn- och utbildningskontoret
Sammanträde kl. 08:30–12:15
Sammanträdet ajournerat kl. 10:55-11:00
Utbildning kl. 13:00-14:20

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (m), ordförande
Lena Svensson(c), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (s), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (kd)
Jonathan Jönsson (m)
Fredrik Borre (fp)
Agnetha Karlsson (mp)
Carina Westerlund (s)
Andreas Dahlberg (s)
Annika Odelstav (s), §§ 13-27 kl. 08:30-12:10

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Selwyn Gester (sd) tjänstgörande för Karina Jannerstig (sd)
Pelle Svensson (s) tjänstgörande för Annika Odelstav (s), §§ 28-35
Richard Bernsheim (m)
Anders Edwall (c)
Gunnel Brännström (kd)
Paul Nordström (fv)
Pelle Svensson (s), §§ 13-27
Lena N Andersson (s)
Linda Nilsson (v)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 13-17
Angela Arnesen (SACO), §§ 13-17
Marianne Zackrisson (LO), §§ 13-17

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg
Hans Olsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Sven-Olof Bohman, IKTpedagog, § 14
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, § 27

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Joachim Fors
Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 2 februari 2011

Justerade paragrafer

13-35
Paragraf 29 finns även i separat protokoll

Underskrift

Sid

1 (28)

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Joachim Fors

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2011-01-27

Sid

2

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-01-27

Datum då anlaget
sätts upp

2011-02-04

Datum då anslaget
tas ned

2011-02-28

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 13

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
-

Justerare

Upphandling av läromedel med kringtjänster
Kommunal Skolriksdag – Deltagande

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 14

Konsolidering av IT-resurser – Rapport
Dnr 2010.456 005

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapportens förslag och
ser vikten av att utvecklingen av IT-resurserna sker för att bidra till
moderniseringen av vår framtida skola.
Genomförandet kommer att innebära betydande investeringsbehov.
Barn- och utbildningsnämnden vill därför påtala nödvändigheten av
att finansieringen av dessa investeringar vägs in i det fortsatta
arbetet/budgetprocessen.
Ärendet
Under 2009 har en förstudie gjorts inom IT-området för att få till
stånd ett fördjupat samarbete mellan kommunerna inom Skåne
Nordost.
IT-nämnd Skåne Nordost antog vid sammanträde 2009-12-10 förslag
till fördjupat IT-samarbete mellan kommunerna. I detta uppmanas
Hässleholms, Kristianstads och Östra Göinges kommuner att
integrera sina utbildnings- och administrationsresurser till en
gemensam IT-organisation för respektive kommun.
Kommunchefen tillsatte en projektgrupp som skulle ta fram förslag
till ett gemensamt utbildningsnät för alla skolor, till teknisk lösning
som gör administrativa system tillgängliga via utbildningsnätet och
till en samordnad IT-organisation för skola och administration.
I rapport ”Konsolidering av IT-resurs” daterad december 2010
redovisar projektgruppen sitt förslag till lösningar.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad december 2010.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet tog del av rapporten 2011-01-13, § 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 15

Måltidsersättning för elever vid Praktisk
arbetslivsorientering (PRAO) och arbetsplatsförlagd
utbildning (APU)
Dnr 2011.88 618

Beslut
Till de elever som gör sin PRAO eller APU och som inte har möjlighet
att äta lunch på någon av Hässleholms kommuns skolor utgår
måltidsersättning med 34 kronor per lunch.
Ärendet
Måltidsersättningen till elever som gör sin PRAO eller APU är idag
17:50 kronor.
Vid tidigare budgetdiskussioner fanns förslag om att höja
ersättningen till 34 kronor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 1 där man föreslog att till de elever
som gör sin PRAO eller APU och som inte har möjlighet att äta lunch
på någon av Hässleholms kommuns skolor utgår måltidsersättning
med 34 kronor per lunch.

Beslutsgång
Yrkande
Jonathan Jönsson (m) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 16

Internbudget – resursfördelning 2011
Dnr 2011.87 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2011 fastställs enligt förslag
2011-01-05.
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraternas och sverigedemokraternas ledamöter deltar inte i
beslutet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för 2011
tilldelats en nettobudgetram på 947 057 000 kronor.
Förvaltningen har utifrån 947 057 000 kronor tagit fram förslag till
internbudget och resursfördelning för 2011. Resursfördelningen för
barnomsorg och grundskola har gjorts utifrån den av barn- och
utbildningsnämnden 2010-11-25, § 161 fastställda
resursfördelningsmodellen.
Handlingar i ärendet
Internbudget – resursfördelning 2011 daterad 2011-01-05.
Redovisning 2011-01-13 av budget 2011 i jämförelse med 2010 års
budget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 3 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 17

Översyn av kommunens kostorganisation
Dnr 2007.395 287

Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan
med omsorgsförvaltningen arbeta vidare med att ta fram förslag till
samverkan avseende ytterligare två kök enligt ”Bjärnumsmodellen”.
Ärendet
Efter att en utredning av storköksplanerarna Lundquist & Andersson
genomförts har det i Bjärnum skett en samordning av
omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens
måltidsorganisationer i Bjärnum. Centralköket som är förlagt till
Lyckåsa har varit i bruk sedan hösten 2009.
Företaget Dining Development har på omsorgsnämndens uppdrag
genomfört en översyn av omsorgsnämndens kostorganisation.
I Dining Developments rapport finns två förslag till framtida
organisation redovisade, vilka i båda fallen även berör barn- och
utbildningsnämndens kostorganisation.
I förslag ett föreslås att det blir gemensam kostorganisation för
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i både
Sösdala och Hästveda där skolköken ingår.
I förslag två föreslås att hela kostorganisationen omorganiseras till
en egen styrenhet med egen nämnd.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-12-23.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 67 där man föreslog att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med
omsorgsförvaltningen arbeta vidare med att ta fram förslag till
samverkan avseende ytterligare två kök enligt ”Bjärnumsmodellen”.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 18

Hem för vård och boende (HVB-hem) –
Utredningsuppdrag
Dnr 2011.1 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar de utredningsdirektiv som
föreslås i skrivelse 2010-12-29.
Resultatet av utredningen skall redovisas för respektive nämnd
senast 2011-05-30.
Ärendet
Vid gemensamma överläggningar mellan barn- och
utbildningsnämndens, socialnämndens och omsorgsnämndens
arbetsutskott har diskussioner förts om att inrätta ett hem för vård
och boende för barn/unga i grundskolan (7-16 år) i Hässleholms
kommun som har behov av skola, vård, boende inom en
sammanhållen verksamhet.
I skrivelse 2010-12-29 redovisar barn- och utbildnings-, social-, och
omsorgsförvaltningarnas förvaltningschefer förslag till gemensamt
utredningsuppdrag.
Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2010-12-29 med förslag till utredningsuppdrag.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 66 där man beslöt att barn- och
utbildningsnämnden antar de utredningsdirektiv som föreslås i
skrivelse 2010-12-29.
Resultatet av utredningen skall redovisas för respektive nämnd
senast 2011-05-30.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 19

Delegationsplan – Anpassning till den nya
ledningsorganisationen i gymnasieskolan samt övrig
komplettering och revidering
Dnr 2011.89 002

Beslut
Föreslagna ändringar i nuvarande delegationsplan fastställs att gälla
från 2010-02-01.
Ärendet
Nuvarande delegationsplan har med utgångspunkt från bl.a. ändrad
ledningsorganisation i gymnasieskolan etc. kompletterats och
reviderats.
Handlingar i ärendet
Reviderad och kompletterad delegationsplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 68 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

9

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2011-01-27
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§ 20

Uppdrag att fatta beslut om grundbelopp för enskilda
verksamheter och fristående skolor resterande tid av
året
Dnr 2011.60 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt barn- och
utbildningsförvaltningens controller att besluta om grundbelopp
för enskilda verksamheter och fristående skolor resterande tid av
året.
Ärendet
Beslut har fattats om bidrag 2011 (grundbelopp) till enskilda
verksamheter inom barnomsorgen och fristående skolor
(au 2011-01-13, §§ 4-49 )
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, 57.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 21

Regler och priser när studieförbunden hyr skollokaler
Dnr 2010.431 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och beslutar
att ärendet skall behandlas i samband med att regler och priser
för uthyrning av skollokaler fastställs (§ 22/2011).
Ärendet
Skolstyrelsen beslöt 1995-12-20, § 188 att studieförbunden fr.o.m.
1996-01-01 ska ha avgiftsbefrielse när de använder skolans lokaler
men skall även i fortsättningen betala en separat avgift för:
-

nyttjandet av apparater (tv, video m m)
dispositionsrätten av maskiner i hemkunskaps- och slöjdsalar
merstädning, vaktmästarassistans och larmning, samt
deponering av nyckel

Förvaltningen redovisar i sammanställning antalet timmar som
studieförbunden hyrt skollokaler under 2010 samt de konsekvenser
det blir för studieförbunden om beslutet om hyresbefrielse upphävs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 22

Regler och priser vid uthyrning av skollokaler
Dnr 2010.431 600

Beslut
Regler och priser vid uthyrning av skolans lokaler fastställs och
skall gälla från och med 2011-02-01.
Under 2011 är studieförbunden hyresbefriade enligt skolstyrelsens
beslut 1995-12-20 § 188. Hyresbefrielsen avser enbart lokalhyran.
Eventuell hyra av specialutrustad sal, hyra av utrustning samt
kostnader för exempelvis vaktmästarinsatser och städning debiteras.
Från och med 2012 upphör hyresbefrielsen och studieförbunden
betalar lokalhyra efter samma taxa som föreningar. Vid hyra av
specialutrustad sal debiteras dessutom hyra av utrustning.
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att en kommunövergripande
policy tas fram vid uthyrning av kommunens lokaler.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslut till förmån
för sitt egna förslag om återremiss. Återremissen begärs eftersom vi
vill ha en dialog med studieförbunden innan ett eventuellt beslut om
lokalhyra tas.
Ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till regler och priser vid
uthyrning av skolans lokaler.
Handlingar i ärendet
Förslag till regler och priser vid uthyrning av skollokaler daterat
2010-11-24 och reviderat 2011-01-05, 2011-01-13 samt vid
dagens sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02, § 237 där ärendet återremitterades
för ytterligare utredning. Arbetsutskottet 2011-01-13 där man beslöt
att ärendet skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden
utan något förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till regler och priser vid uthyrning av skolans
lokaler fastställs och skall gälla från och med 2011-02-01.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2011-01-27
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Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) yrkar att ärendet återremitteras.
Lena Svensson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg avseende studieförbunden:
Under 2011 är studieförbunden hyresbefriade enligt skolstyrelsens
beslut 1995-12-20 § 188. Hyresbefrielsen avser enbart lokalhyran.
Eventuell hyra av specialutrustad sal, hyra av utrustning samt
kostnader för exempelvis vaktmästarinsatser och städning debiteras.
Från och med 2012 upphör hyresbefrielsen och studieförbunden
betalar lokalhyra efter samma taxa som föreningar. Vid hyra av
specialutrustad sal debiteras dessutom hyra av utrustning.
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att en kommunövergripande
policy tas fram för uthyrning av kommunens lokaler.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 10:55-11:00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall
återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att
ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för om ärendet skall återremitteras.
Omröstningsresultat
Ledamot
Johan Berglund
Lena Svensson
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Carina Westerlund
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester, tjänstgörande ersättare
Summa

Justerare

Parti
m
C
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 23

Rapport från inspektion på enskilda förskolan
Änglabus i Hästveda
Dnr 2011.61 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder
som redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 23 november 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan Änglabus i Hästveda.
Tillsynen gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna
riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-11-30, från inspektionen framgår vilka
krav på åtgärder som skall vidtas och när dessa skall redovisas.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-11-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 23 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder som
redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Rapport från inspektion på enskilda förskolan
Lilla Björn i Hässleholm
Dnr 2011.65 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder
som redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 10 november 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan Lilla Björn i Hässleholm.
Tillsynen gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna
riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-11-25, från inspektionen framgår vilka
krav på åtgärder som skall vidtas och när dessa skall redovisas.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-11-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 63 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder som
redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 25

Rapport från inspektion på Montessoriförskolan Villa
Lärkan AB i Hässleholm
Dnr 2011.66 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder
som redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 11 november 2010 gjort
inspektion på montessoriförskolan Villa Lärkan i Hässleholm.
Tillsynen gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna
riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-11-16, från inspektionen framgår vilka
krav på åtgärder som skall vidtas och när dessa skall redovisas.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-11-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 64 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder som
redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Rapport från inspektion på enskilda förskolan och
fritidshemsverksamheten, Solrosen i Häglinge
Dnr 2011.67 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder
som redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 14 oktober 2010
gjort inspektion på enskilda förskolan och fritidhemsverksamheten,
Solrosen i Häglinge. Tillsynen gjordes utifrån av barn- och
utbildningsnämnden antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-10-14, från inspektionen framgår vilka
krav på åtgärder som skall vidtas och när dessa skall redovisas.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-10-14.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-01-13, § 65 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder som
redovisas.
Plan mot kränkande behandling och diskriminering skall redovisas
för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 2011-03-24.
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§ 27

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2010 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och
särskilda anvisningar – Uppföljning
Dnr 2010.82 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de av förvaltningen vidtagna
åtgärderna för att uppnå målen och översänder redovisningen
till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2010-02-25, § 19
verksamhetsplanering för 2010 utifrån kommunfullmäktiges
fastlagda övergripande mål och särskilda anvisningar.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-08-26, § 113 att till
kommunfullmäktige översända en då gjord delårsuppföljning.
Handlingar i ärendet
Redovisning av åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.
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§ 28

Granskningsrapport för 2010
Dnr 2010.136 600

Beslut
Avrapporteringen av utförd granskning godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
Ärendet
Under 2010 har förvaltningen genomfört granskning av
verksamheten med utgångspunkt från de av nämnden 2010-03-25,
§ 31 fastställda granskningsområden.
Följande områden har kontrollerats:
-

Elevproducerade varor och tjänster
Elevcafeterior i egen regi
Inventarieredovisning
(utformning av anvisningar)
Hantering av kontantkassor
Efterkontroll av barnomsorgsavgifter
för år 2008
Försäljning/redovisning av
matkuponger

-

Lönerapportering

-

Reseräkningar och körrapporter

-

Skolskjutsar
Måluppfyllelse

-

Handlingsplaner

Norrängsskolan
Skolområde Nordost
Skolområde Nordost,
Jacobsskolan och
Ungdomscentrum
Samtliga
skolområden
Skolområde Nordost,
Jacobsskolan,
Ungdomscentrum,
förvaltningskontoret
Skolområde Nordost,
Jacobsskolan,
Ungdomscentrum
Hässleholms
Tekniska skola
Utrymningsövningar
Att kvalitetsredovisningar
genomförs
Att lagstadgade
handlingsplaner finns
upprättade och är
adekvata

Handlingar i ärendet
Granskningsrapport.
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§ 29

Upphandling av läromedel med kringtjänster
Dnr 2011.120 050

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden deltar i den gemensamma
upphandlingen av läromedel med kringtjänster och det delegeras åt
ordföranden att fatta beslut om val av leverantör efter den av Östra
Göinge kommun gjorda utvärderingen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Nuvarande avtal avseende läromedel med kringtjänster löper ut
den 31 mars 2011.
Inom Skåne nordost har diskussioner förts om att genomföra en
gemensam upphandling av läromedel med kringtjänster.
Upphandlingsansvarig i Östra Göinge kommun kommer att
genomföra anbudsförfarandet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden deltar i den gemensamma
upphandlingen av läromedel med kringtjänster och det delegeras åt
ordföranden att fatta beslut om val av leverantör efter den av Östra
Göinge kommun gjorda utvärderingen.
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) med instämmande av Lena Svensson (c) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-01-27

21

§ 30

Val av barn- och utbildningsnämndens ledamöter och
ersättare i gymnasieskolans programråd
mandatperioden 2011-2014

Dnr 2011.84 600

Beslut
Ledamöter och ersättare i gymnasieskolans programråd utses i
enlighet med arbetsgruppens förslag.
Dessutom beslutas att både ledamoten och ersättaren skall ges
möjlighet att närvara vid sammanträdena.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2011-01-13, § 9 att utse en
arbetsgrupp bestående av Lena Svensson (c), Karina Jannerstig
(sd) och Joachim Fors (s) att till nämndens sammanträde den
27 januari 2011 ta fram förslag till barn- och
utbildningsnämndens ledamöter och ersättare i gymnasieskolans
programråd.
Arbetsgruppen föreslår följande ledamöter och ersättare i
gymnasieskolans programråd:

Program

Ledamot

Ersättare

Handels- och administrations
programmet

Pelle Svensson (s)

Lynn Thulin (m)

Hotell- och restaurang/
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Jonathan Jönsson (m) Gunnel Brännström (kd)

Teknikprogrammet
Joachim Fors (s)
Fjärde året på teknikprogrammet
Bygg/Bygg- och
anläggningsprogrammet

Richard Bernsheim (m) Lena N Andersson (s)

El/
El- och energiprogrammet

Anders Edwall (c)

Linda Nilsson (v)

Fordon/Fordons- och
transportprogrammet

Andreas Dahlberg (s)

Paul Nordström (fv)

Hantverksprogrammet-Finsnickeri
Paul Nordström (fv)
Hantverksprogrammet-Textil design Eva-Marie Lidén (kd)

Pelle Svensson (s)
Annika Odelstav (s)

Hantverk/
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Program

Ledamot

Ersättare

Industri, gren industri/
Industritekniska programmet

Andreas Dahlberg (s)

Richard Bernsheim (m)

Industri, gren textil

Eva-Marie Lidén (kd)

Annika Odelstav (s)

Barn- och fritidsprogrammet

Fredrik Borre (fp)

Linda Nilsson (v)

Omvårdnad/
Vård- och omsorgsprogrammet

Karina Jannerstig (sd) Lena N Andersson (s)

Specialutformat idrottsprogram

Agnetha Karlsson (mp) Carina Westerlund (s)

Specialutformat internationellt
program/Internationella
programmen (NA och SA)

Lena Svensson (c)
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§ 31

Kommunal Skolriksdag 28-29 mars 2011 – Deltagande
Dnr 2011.121 600

Beslut
Till Kommunal Skolriksdag anmäls ordföranden, sex deltagare från
majoriteten, 4 deltagare från socialdemokraterna och vänsterpartiet,
en deltagare från sverigedemokraterna samt nämndsekreteraren.
Ärende
Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar Kommunal Skolriksdag
2011 den 28-29 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö.
På eftermiddagen den 29 mars arrangerar partikanslierna
gruppmöten med de förtroendevalda.
Sista anmälningsdag är den 28 februari 2011.
Beslutsunderlag
Inbjudan och program till kommunal skolriksdag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att det till Kommunal Skolriksdag anmäls
ordföranden, sex deltagare från majoriteten, 4 deltagare från
socialdemokraterna och vänsterpartiet, en deltagare från
sverigedemokraterna samt nämndsekreteraren.
Jonathan Jönsson (m) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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§ 32

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-01-27 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Lars Andreasson, rektor
Marie Andersson, rektor
Annika Persson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
John Brogård, rektor
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Paul Szabo, rektor
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Monica Nilsson, rektor
Camilla Zander, rektor
Kerstin Bonin, rektor
Uno Nilsson, rektor
Inger Persson, rektor
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§ 33

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionen har 2010-12-28 beslutat att Karl-Oskar
Utbildning AB efter den 30 juni 2011 får starta förskoleklass och
grundskola årskurserna 1-9 i Hässleholms kommun.
Dnr 2010.160 611

Justerare

2

Skolinspektionen har 2010-12-21 beslutat att avslå IT-Media och
Turismgymnasiet i Lund AB:s ansökan om att starta förskoleklass
och grundskola vid John Bauer i Hässleholms kommun.
Dnr 2010.161 611

3

Skolinspektionen har 2010-12-21 beslutat att avslå Drivkraft
Värend AB:s ansökan om utökning av sitt utbildningsutbud vid
John Bauergymnasiet i Hässleholms kommun med nationella
programmen Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
Beteendevetenskap och El- och energiprogrammet inriktning
Elteknik. Följande utbildningar avskrivs av skolinspektionen
eftersom Drivkraft Värend AB återkallat ansökan:
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information
och kommunikation, Handels- och administrationsprogrammet
inriktning Handel och service samt Estetiska programmet
inriktning Estetik och media.
Dnr 2010.162 612

4

Skolinspektionen har 2010-12-17 beslutat att Lejonskolan
AB efter den 30 juni 2011 får starta gymnasieskola med
nationellt Hotell- och turismprogram med inriktning Turism
och resor vid Lejonskolan i Kristianstad.
Dnr 2010.176 612

5

Skolinspektionen har 2011-01-10 beslutat att Lejonskolan AB
efter den 30 juni 2011 får starta gymnasiesärskola i Kristianstad
med det specialutformade programmet Barn-omsorg-sevice.
Dnr 2010.177 617
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6

Skolinspektionen har 2010-12-22 beslutat att avslå
Plusgymnasiet AB:s ansökan om få utöka sitt utbildningsutbud
vid Plusgymnasiet i Kristianstad med det nationella Hotell- och
turismprogrammet med inriktning Hotell- och konferens samt det
nationella Estetiska programmet med inriktning Musik.
Dnr 2010.181 612

7

Skolinspektionen har 2010-12-22 beslutat att avslå
Framtidsgymnasiet i Sverige AB:s ansökan om att få utöka sitt
utbildningsutbud vid Framtidsgymnasiet i Kristianstad med de
nationella programmen VVS och El- och energiprogrammet
inriktningarna Elteknik samt Energiteknik.
Dnr 2010.164 612

8

Skolinspektionen har 2010-12-30 beslutat att Hörby
Yrkesgymnasium AB efter den 30 juni 2011 får starta Bygg- och
anläggningsprogrammet inriktning Anläggningsfordon, samt
avslår ansökan avseende nationella programmet Fordons- och
transportprogrammet inriktningar Lastbil och mobila maskiner,
Personbil, Transport och Karosseri och lackering.
Dnr 2010.163 612

9

Skolinspektionens har 2010-06-14 beslutat att Fogdaröd omsorg,
vård och utbildning vid Karolinaskolan i Höörs kommun från och
med läsåret 2011/2012 får starta Naturbrukprogrammet
inriktning Trädgård.
Dnr 2010.240 612

10 Skolinspektionen har 2010-06-15 beslutat att IT-Gymnasiet
Sverige AB vid IT-Gymnasiet i Kristianstad från och med läsåret
2011/2012 får starta IT-teknik, IT-el, IT-musik och IT-design.
Dnr 2010.241 612
11 E-postskrivelse 2010-12-15 från Petra Svensson angående
sonens utbildning på Hantverksprogrammet samt ordförandens
svarsskrivelse 2011-01-19.
Skrivelse 2010-12-15 från personalchef Inga Pettersson,
Ballingslöv AB angående Hantverksprogrammet samt
ordförandens svarsskrivelse.
Dnr 2010.432 612
12 Kommunstyrelsens beslut 2010-12-15, § 218 att
1 693 000 kronor omdisponeras från barn- och
utbildningsnämndens budget till omsorgsnämndens budget för ny
köksorganisation i Bjärnum. Reglering för 2011 sker i samband
med beslut om kompletteringsbudget 2011.
Dnr 2010.358 041
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§ 34

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Revisionsrapport daterad september 2010 avseende granskning
av Musik- och kulturskolan.
Dnr 2010.413 007
2
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Detaljplan för Östra Vinslöv – Vinslöv 129:52 m.fl. samt
rektor Ann-Christin Sjöströms yttrande till byggnadsnämnden.
Dnr 2010.444 214
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§ 35

Översyn av Musik- och kulturskolans mål, styrning
och uppföljning
Dnr 2011.154 613

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att göra en översyn av Musik- och kulturskolans mål,
styrning och uppföljning.
Arbetet skall starta efter dialog mellan arbetsutskottet,
förvaltningen och ledningen vid Musik- och kulturskolan.
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