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§ 115

Stöd- och serviceorganisation i Hässleholms gymnasium
Dnr 2010.145 600

Beslut
Ärendet återremitteras där tidigare givna direktiv revideras utifrån
följande:
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.

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 ur
organisationssynpunkt men även ur 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.

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.
Justerare
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Handlingar i ärendet
Förslag, 2011-05-03, till stöd- och serviceorganisation i
Hässleholms gymnasium.
Förvaltningens förslag
Stöd- och serviceorganisation i Hässleholms gymnasium fastställs
enligt förslag 2011-05-03 med den i förslaget redovisade
tidsplanen.
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.
Beslutsgång
Yrkanden
Moderaternas, centerpartiets, kristdemokraternas, folkpartiet
liberalernas, miljöpartiet de grönas ledamöter föreslår att ärendet
återremitteras och att tidigare givna direktiv revideras utifrån
följande punkter:

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.

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 ur
organisationssynpunkt men även ur rektorssynpunkt.
Det är därför viktigt att bibehålla en expedition på varje
skolenhet för service och elevstöd.
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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.

Joachim Fors (s) yrkar bifall till moderaternas m.fl. yrkande.
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§ 116

Komplettering av samverkansavtal avseende
gymnasieutbildningar i Skåne Nordost – Hässleholms
kommuns programutbud läsåret 2012-2013
Dnr 2011.747 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-04-28, § 108
avseende programutbud läsåret 2012-2013 kompletteras med
inriktningen Socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet
inriktningen Lastbil och mobila maskiner på Fordons- och
transportprogrammet.
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget förslag.
Karina Jannerstig, Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2011-04-28 § 108
Hässleholms kommuns programutbud läsåret 2012-2013.
Efter barn- och utbildningsnämndens beslut har skrivelse
inkommit från rektor Uno Nilsson med motiv för att erbjuda
inriktningen Socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet och
inriktningen Lastbil och mobila maskiner på Fordons- och
transportprogrammet.
Handlingar i ärendet
Rektor Uno Nilssons skrivelse 2011-05-22.
Skrivelser från Ulrika Billock Maskin och Traktor i Vinslöv,
servicechef Thomas Ohlsson Börjessons Lastbilar AB och
gemensam skrivelse från Gunnar Proos VD TrailerService Sweden
AB och Stefan Fick VD Göinge Trailer AB.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-04-28, § 108
avseende programutbud läsåret 2012-2013 kompletteras med

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2011-05-26

7

inriktningen Socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet
inriktningen Lastbil och mobila maskiner på Fordons- och
transportprogrammet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Svensson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Joachim Fors (s) med instämmande av Annika Odelstav (s) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med tillägg att komplettering även
skall ske med Industritekniska programmet inriktningarna Produktoch maskinteknik, Svetsteknik samt inriktningen Finsnickeri på
Hantverksprogrammet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutgång.
Ja-röst för Lena Svenssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors och Annika Odelstavs förslag.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Lena Svenssons förslag och 5 nej-röster för
Joachim Fors och Annika Odelstavs förslag beslutar barn- och
utbildningsnämnden bifalla Lena Svenssons förslag.
Ledamot
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Richard Bernsheim, tjg, ersättare
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Carina Westerlund
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Karina Jannerstig
Summa

Justerare

Parti
m
c
S
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
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§ 117

Inriktning för lokalutredning avseende Jacobsskolans
lokaler
Dnr 2011.936 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
i de pågående lokalutredningarna för Hässleholms gymnasium
snarast presentera en lokalplan för Jacobsskolan, som utgår från
intentionerna i rektor Uno Nilssons förslag angående Jacobsskolans
lokalutnyttjande, samt uppdrar åt Jacobsskolans rektor att utreda
möjligheter till samarbete med Tekniska skolan, Arbetsmarknadsoch kompetensutvecklingsförvaltningen, högskolor, näringslivet
m.fl. avseende lokaler, utrustning och kompetens.
Ärendet
Skrivelse 2011-05-22 med förslag på omdisponering av
Jacobsskolans lokaler har inkommit från rektor Uno Nilsson.
Förslaget innebär att den nuvarande byggnaden som inrymmer
industriprogrammet omdisponeras så att både Industritekniska
programmet, Hantverksprogrammet – Finsnickeri och del av
Fordons- och Transportprogrammet samlokaliseras där.
Hantverksprogrammets lokaler friställs därmed och kan eventuellt
disponeras av elever på Introduktionsprogrammet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i
de pågående lokalutredningarna för Hässleholms gymnasium väga
in och tillsammans med områdeschef och verksamhetsansvariga
rektorer pröva de förslag som Uno Nilsson presenterar i skrivelse
2011-05-22.
Beslutsgång
Yrkanden
Moderaternas, centerpartiets, kristdemokraternas, folkpartiet
liberalernas, miljöpartiet de grönas ledamöter föreslår att
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att
i de pågående lokalutredningarna för Hässleholms gymnasium
snarast presentera en lokalplan för Jacobsskolan, som utgår från
intentionerna i rektor Uno Nilssons förslag angående Jacobsskolans
Justerare
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lokalutnyttjande, samt uppdrar åt Jacobsskolans rektor att utreda
möjligheter till samarbete med Tekniska skolan, Arbetsmarknadsoch kompetensutvecklingsförvaltningen, högskolor, näringslivet
m.fl. avseende lokaler, utrustning och kompetens.
Joachim Fors (s) yrkar bifall till moderaternas m.fl. förslag.
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§ 118

Barn- och utbildningsnämndens mål för
verksamheterna 2011-2014
Dnr 2011.767 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer mål för sina
verksamheter 2011-2014 enligt förslag 2011-05-18.
Målen skall ses över varje år.
Ärendet
I Hässleholms kommun finns en ledningsfilosofi och ett
styrsystem som bygger på målstyrning. De övergripande målen
gäller för samtliga kommunens verksamheter och utgår från
Hässleholms kommuns vision.
Utifrån de övergripande målen och tilldelad budgetram ger
kommunfullmäktige i 2011 års budget särskilda anvisningar
till vilka barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
skall anpassas.

Handlingar i ärendet
Förslag till mål, daterat 2011-05-18, för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter 2011-2014.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-05-10, § 150 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden fastställer mål för sina
verksamheter 2011-2014 enligt förslag 2011-05-18.

Justerare
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§ 119

Anmälan om kränkande behandling vid T4-skolan
Dnr 45-2011:2368 – Yttrande
Dnr 2011.782 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Gull-Britt
Persson-Binnergårds yttrande 2011-05-23.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Barn- och elevombudet har den 23 mars 2011 tagit emot en
anmälan om kränkande behandling vid T4-skolan.
Barn- och elevombudet som utreder om kraven i 14 a kapitlet
skollagen följts har begärt in barn- och utbildningsnämndens
yttrande i ärendet. Yttrandet skall efter erhållen dispens vara beo
tillhanda senast den 1 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Skrivelse 2011-05-03 från barn- och elevombudet med begäran om
yttrande.
Rektor Gull-Britt Persson-Binnergårds yttrande 2011-05-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Gull-Britt
Persson-Binnergårds yttrande 2011-05-23.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Joachim Fors (s) och
Carina Westerlund (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 120

Anmälan angående undervisning vid skolor i
Hässleholms kommun Dnr 41-2010:1794 –
Yttrande

Dnr 2010.219 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrande daterat 2011-05-25
som sitt eget yttrande till skolinspektionen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har den 30 mars 2010 tagit emot en anmälan där
det bl.a. uppgavs att Svenska kyrkan bedriver undervisning och
verksamhet i skolorna i Hässleholm och att skolorna därmed inte
är konfessionsfria.
Skolinspektionen begärde i skrivelse 2010-05-25 barn- och
utbildningsnämndens yttrande över uppgifterna i anmälan samt
redovisning av eventuell undervisning och verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2010-06-24,
§ 99.
Anmälaren har i skrivelse 19 juli 2010 till skolinspektionen avgivit
synpunkter på barn- och utbildningsnämndens yttrande.
I yttrandet från barn- och utbildningsnämnden framgick att
kommunen i anledning av anmälan vidtagit en granskning av den
egna verksamheten.
Skolinspektionen har i beslut 2010-08-26 meddelat att ärendet
kommer att följas upp. Hässleholms kommun skall senast den
26 november 2010 inlämna en redovisning till skolinspektionen
över kommunens utredning och bedömning av uppgifterna.
Beslutet erhållit med e-post 2011-05-17. Redovisningen
skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 27 maj 2011 enligt
överenskommelse med jurist Radner, skolinspektionen.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2010-08-26.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-05-25.
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Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrande daterat 2011-05-25
som sitt eget yttrande till skolinspektionen.
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§ 121

Anmälan angående skolavslutningen vid T4-skolan
Dnr 41-2011:3039 – Yttrande
Dnr 2011.837 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Gull-Britt PerssonBinnergårds och Bodil Tingvar Boos gemensamma yttrande
2011-05-23 och översänder detta tillsammans med skrivelse
2011-05-25 som svar till skolinspektionen.
Ärendet
Skolinspektionen har den 10 maj 2011 tagit emot en anmälan
gällande bl.a. skolavslutningen vid T4-skolan. I anmälan uppges
bland annat att utformningen av skolavslutningen vid T4-skolan
och övriga skolor i kommunen innebär att undervisningen inte
uppfyller kravet på att vara icke-konfessionell.
Skolinspektionen som utreder T4-skolans skolavslutning, vid julen,
höstterminen 2010 samt kommunens styrdokument avseende
skolavslutningar vid kommunens skolor har begärt in barn- och
utbildningsnämndens yttrande i ärendet. Yttrandet skall vara
skolinspektionen tillhanda senast den 7 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-05-17 med begäran om yttrande.
Rektorerna Gull-Britt Persson-Binnergårds och Bodil Tingvar Boos
gemensamma yttrande 2011-05-23.
Skrivelse 2011-05-25 med redovisning av genomförd inventering
rörande skolavslutningar i Hässleholms kommun. (Se BUNs
§ 120/2011).
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Gull-Britt PerssonBinnergårds och Bodil Tingvar Boos gemensamma yttrande
2011-05-23 och översänder detta tillsammans med skrivelse
2011-05-25 som svar till skolinspektionen.
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§ 122

Budgetuppföljning avseende tiden 2011-01-01—04-30.
Dnr 2011.694 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad 2011-05-09 och som
överlämnats till kommunstyrelsen, godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 30 april 2011 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2011 ett underskott på
3 500 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2011-05-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-05-10, § 151 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten, daterad 2011-05-09 och som
överlämnats till kommunstyrelsen, godkänns.
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§ 123

Återredovisning av budgetmedel – driftbudget 2011
Dnr 2011.652 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden återredovisar till kommunstyrelsen
250 000 kronor i överskott från tilldelad lönekompensation
avseende 2010 års löneöversyn.
Ärendet
Barn– och utbildningsnämnden har tilldelats budgetkompensation
för 2010 års löneöversyn på totalt 15 059 920 kronor. Sedan
resursfördelningen justerats utifrån nya löner/medellöner finns
250 000 kronor kvar som ofördelad post.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden återredovisar till kommunstyrelsen
250 000 kronor i överskott från tilldelad lönekompensation
avseende 2010 års löneöversyn.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-04-14, § 133 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-28, § 99 där man beslöt
att återremittera ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-05-10, § 152
där man beslöt att ärendet skulle behandlas direkt i barn- och
utbildningsnämnden utan något förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 124

Ansökan om godkännande med rätt till bidrag att
bedriva enskild pedagogisk omsorg för dag och natt
– Mariana Dragoman
Dnr 2011.310 717

Beslut
Mariana Dragomans ansökan om pedagogisk omsorg godkänns
med rätt till bidrag under förutsättning att den i ansökan saknade
handlingen inkommer före starten.
Karina Jannerstig, sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
med motivering som redovisas sist i paragrafen.
Linda Nilsson, vänsterpartiet medges göra protokollsanteckning,
vilken redovisas sist i paragrafen.
Ärendet
Mariana Dragoman ansöker i skrivelse 2011-02-18 om ett
godkännande och därmed rätt till bidrag att bedriva enskild
pedagogisk omsorg för dag och natt med början under 2011 för
5-7 barn mellan 1-12 år.
Från och med den 1 juli 2009 började nya bestämmelser avseende
barnomsorgspeng att gälla innebärande att anordnare av enskild
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är att betrakta som
enskilda huvudmän, som skall ha godkännande av Hässleholms
kommun för att vara berättigade till bidrag från kommunen.
Godkännande skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden och
beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller gällande
villkor för godkännande.
Handlingar i ärendet
Mariana Dragomans ansökan 2011-02-18.
Kompletteringar inkomna 2011-04-11 och 2011-04-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 94 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24, § 57 där ärendet
återremitterades i avvaktan på kompletterande handlingar.
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Arbetsutskottet 2011-05-10, § 153 där man föreslog att Mariana
Dragomans ansökan om pedagogisk omsorg godkänns med rätt till
bidrag under förutsättning att den i ansökan saknade handlingen
inkommer före starten.
Beslutsgång
Yrkanden
Karina Jannerstig (sd) yrkar att ansökan avslås.
Lena Svensson (c) yrkar att ansökan godkänns.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner Lena
Svenssons yrkande bifallet.
Motivering till reservation samt protokollsanteckning
Karina Jannerstig, sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
”Det är sverigedemokraternas uppfattning att det finns ett behov
av barnomsorg nattetid i Hässleholms kommun, i synnerhet i
Hässleholms tätort, varför vi i sak är positiva. Vi har inte heller
någonting att erinra att barnomsorgen sker i privat regi då det inte
finns något kommunalt alternativ att tillgå. Dock är vi kritiska till
den starka religiösa inriktning som verksamheten ämnar få enligt
ansökan. Små barn är i behov av omsorg, sömn och lek när
föräldrarna jobbar, men de är definitivt inte i behov av religiös
indoktrinering.
Att ge tillstånd till religiösa eller politiska förbund att bedriva
barnomsorg anser vi vara oetiskt. Ej heller anser vi att sekter eller
privatpersoner med syfte att driva religiös eller politisk inriktning på
sin verksamhet skall ges tillstånd till detta. Således hade vi även
varit negativa till en socialdemokratisk, moderat, muslimsk eller
sverigedemokratisk inriktning på barnomsorgen.
Vidare frågar vi oss om det inte är bättre att kommunen startar
egen nattbarnomsorgsverksamhet i stället för att man väljer ett
privat alternativ med religiös inriktning. Frågan har varit uppe
tidigare då socialdemokraterna lyfte frågan men avslogs på grund
av kostnadsskäl. Om det nu tycks finnas pengar till verksamheten
anser vi från sverigedemokraterna att det borde gå att starta upp
kommunal barnomsorg nattetid i stället.”
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Linda Nilssons, vänsterpartiet protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att Mariana Dragomans ansökan om att få
bedriva pedagogisk omsorg dag och natt med kristen och
musikalisk inriktning skall avslås. Att tillåta privata aktörer inom
barnomsorg och skola riskerar att dränera den kommunala
verksamheten. Vänsterpartiet anser även att det föreligger en
avsevärd risk att barnens rätt till och behov av mångfald inskränks.
Vad gäller möjligheten till nattomsorg finner Vänsterpartiet det
oansvarigt av kommunen att utlämna föräldrar med
nattomsorgsbehov till privata aktörer med inriktning av sådan
karaktär att man inte kan bedöma den som neutral och tillgänglig
för alla.”
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§ 125

Ansökan om godkännande med rätt till bidrag att bedriva
enskild förskoleverksamhet – Göingekyrkan New Life
Dnr 2011.700 710

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare klargörande.
Ärende
Göingekyrkan New Life ansöker i skrivelse 2011-04-20 om ett
godkännande och därmed rätt till bidrag att bedriva enskild
förskoleverksamhet med början efter sommaren 2011 för 30 – 35 barn
mellan 1-5 år.
Från och med den 1 juli 2009 började nya bestämmelser avseende
barnomsorgspeng att gälla innebärande att anordnare av enskild
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är att betrakta som
enskilda huvudmän, som skall ha godkännande av Hässleholms
kommun för att vara berättigade till bidrag från kommunen.
Godkännande skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden och
beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller gällande villkor
för godkännande.
Handlingar i ärendet
Göingekyrkan New Lifes ansökan 2011-04-20.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-05-10, § 154 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Göingekyrkan New Lifes ansökan om förskoleverksamhet godkänns
med rätt till bidrag under förutsättning att de i ansökan saknade
handlingarna inkommer före starten.
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§ 126

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Punkt 1 utgår och redovisas vid ett senare tillfälle.
Ärendet
1 Medarbetarenkäten – Resultat
Dnr 2011.583 029
2 Vidareutveckling av IKE system Skåne län och Sölvesborgs
kommun
Dnr 2011.699 605
3 Redovisning av kommunens profilering av förskolor och skolor.
Dnr 2008.247 600
4 Kommunrevisionen kommer, med hjälp av Lars Eriksson från
Ernst & Young, att göra en utvärdering av
ledningsorganisationen inom barnomsorg och grundskola
Dnr 2007.378 001
5 Motion angående Hässleholm – med kunskapsmålen i fokus
Dnr 2011.821 611
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§ 127

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionens beslut 2011-04-27 avseende anmälan
av skolsituationen för elev vid Tyringe skola.
Dnr 2010.178 606
2 Diskrimineringsombudsmannens beslut 2011-05-02 avseende
anmälan om trakasserier av elev vid Vittsjö och Bjärnums
skolor.
Dnr 2010.355 606
3 Skolinspektionens beslut 2011-05-06 efter gjord uppföljning i
ärende där kritik riktades om placering i särskild
undervisningsgrupp och anpassad studiegång.
Dnr 2010.251 606
4 Skolinspektionens beslut 2011-05-03 avseende anmälan
angående skolsituationen för f.d. elev vid Furutorpsskolan.
Dnr 2010.212 606
5 Skolinspektionens beslut 2011-04-19 efter gjord uppföljning i
ärende där kritik riktades mot kommunen att inte ha följt
författningarnas krav avseende rätten till särskilt stöd.
Dnr 2010.268 606
6 Förvaltningsrättens dom 2011-04-21 avseende
Framtidsgymnasiet i Sverige AB:s överklagande av barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut om tilldelning av
grundbelopp per elev för år 2010.
Dnr 2010.54 048
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§ 128

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-05-26 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Karin Karlén, förvaltningschef
11-16
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
23-43
Göran Niléhn, rektor
23-30
Rose-Marie Arvidsson, rektor
4-8
Jörn Engkvist, rektor
12-16
Marie Andersson, rektor
3
Annika Persson, rektor
4-9
Kristina Liljerup, skolområdeschef
13-16
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
14-20
Kristina Stigsdotter, rektor
6-8
Bodil Tingvar Boo, rektor
3
Håkan Arvidsson, rektor
8
Lise-Lotte K Hansson, rektor
16-23
Pär Bengtsson, rektor
10
Eva Andersson, skolområdeschef
13-14
Johan Johansson, rektor
3-7
Peter Jönsson/Lena Hedenrud, rektorer
6-16
Carola Krantz, rektor
3-6
Kenneth Johansson, rektor
10
Ann-Christin Sjöström, rektor
5-7
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
13-19
Sven-Åke Jeppsson, rektor
11
John Brogård, rektor
18-21
Paul Szabo, rektor
16-18
Christian Örn, rektor
12-17
Annika Persson, rektor
4-6
Åsa Hallén Olofsson, rektor
3-5
Göran Olsson, rektor
12-18
Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef/rektor
9-16
PO Johansson, rektor
12-32
Uno Nilsson, rektor
15-25
Inger Persson, rektor
1-2
Eva-Carin Andersson, skolområdeschef
1-18
Bo Garsén, rektor
7-10
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§ 129

Anmälan av nya ärenden
Beslut
Följande ärenden anmäls:
2:e vice ordförande Joachim Fors (s) anmäler följande ärende:
Förvaltningen skall till barn- och utbildningsnämnden minst två
gånger om året redovisa:
- hur många som står i kö för pedagogisk omsorg på natten
- hur många barn som har pedagogisk omsorg på natten, samt
- hur många som tackat nej till pedagogisk omsorg på natten
p.g.a. omsorgens profil
Karina Jannerstig (sd) anmäler följande ärende:
”Programutbud avseende gymnasieutbildningar läsåret 2011-2012
Sverigedemokraterna anser att beslutet som togs i barn- och
utbildningsnämnden 2011-03-24, att lägga ner flera av
kommunens gymnasieprogram/inriktningar, har tagits utan att
konsekvenserna utretts ordentligt och på grund av att vi ledamöter
inte fått ett adekvat faktaunderlag. Att för ledamöterna
endast presentera elevers förstahandsval ger inte en rättvisande
bild. Inte heller är det rimligt att anta att eleverna kommer att
välja att läsa i andra kommuner och då få runt tre timmars
pendlingstid per dag. Därför anser vi att ärendet måste öppnas
upp igen för att utreda konsekvenserna av den föreslagna
omfattande nerläggningen. Läggs ett stort antal praktiska linjer
ner finns inget realistiskt gymnasiealternativ kvar för ett stort
antal ungdomar.
Samarbete förekommer även från Jacobsskolans sida med HTS och
maskiningenjörsutbildningen, men nu riskerar detta samarbete
att tillintetgöras. Dessutom är flera av utbildningarna viktiga för
industrierna och företagen i kommunen och Skåne Nordost.
Därför yrkar Sverigedemokraterna
att man behåller Fordons- och transportprogrammet,
Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet och Barnoch Fritidsprogrammet under läsåret 2011-2012 och att man till
läsåret 2012-13 utreder hur kommunens gymnasieprogram i
görligaste mån kan bevaras så att även ett rikt utbud av praktiska
program ingår i kommunens utbud.”
Justerare
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