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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-04-29

Sid

1(29)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:45

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lena Svensson, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s), §§ 40-51, 56-61
Andreas Dahlberg (s)
Henning Nilsson (v) tjänstgörande för Agneta Hörberg (s) §§ 52-55
Lisa Persson Rosenkvist (c), §§ 40-47, 49-61
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv), delvis § 40- § 61 kl. 08:45-11:45
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v), §§ 40-51, 56-61

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 40-48
Angela Arnesen (SACO), §§ 40-48

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, Åsa Persson, controller
Lars Möller, skolöverläkare, § 40, Monica Ohlsson, biträdande
utvecklingsledare, § 60 punkt 3, Sven-Ingvar Jönsson, områdeschef
§ 56
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Karin Nilsson
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2010-05-05, kl. 17:15

Justerade paragrafer

§§ 40-61,

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

§§ 50-55 finns även i särskilt protokoll

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Svensson

Justerare

………………………………………………………………..
Karin Nilsson

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-04-29

Datum då anlaget
sätts upp

2010-05-06

Datum då anslaget
tas ned

2010-05-28

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 40

Skolbarns psykiska hälsa – Redovisning av gjorda
enkätundersökningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-25, § 39
informerades det om att statens folkhälsoinstitut kartlagt skolbarns
psykiska hälsa. Vid detta tillfälle framförde nämnden önskemål om
återkoppling av resultatet för kommunen.
Skolöverläkare Lars Möller redovisar resultatet i kommunen utifrån
de enkätundersökningar som statens folkhälsoinstitut genomfört.
Lars Möller redovisar dessutom resultatet av enkätundersökningarna
som förvaltningen de senaste åren genomfört avseende mobbing.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesdag
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§ 41

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—03-31
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad mars 2010, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 31 mars 2010 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 på ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapporter daterade mars 2010 och 2010-04-14.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 84 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten, daterad mars 2010, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 42

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
2010
Dnr 2010.168 041

Beslut
- 224 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Nordost vilket motsvarar ett tillskott om 3,5
förskoleplatser.
-

360 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Syd vilket dels motsvarar ett tillskott om 4,5
förskoleplatser och dels justering av budget för Mariagruppen och
öppen förskola.

-

288 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Väst för förändrad organisation av Västra Torups skola till
F-3 skola.

-

1 067 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Nordväst vilket motsvarar ett tillskott om 8
förskoleplatser för ny tillfällig förskola i Vittsjö, samt

-

200 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
musik & kulturskolan för att reducera intäktskravet.

Ärendet
I enlighet med resursfördelningssystemet för grundskola och
barnsomsorg har resurser till skolområdenas förskolor fördelats
utifrån antalet inskrivna barn den 15:e oktober 2009 med tillägg för
antalet barn i kö den 31:e oktober samma år (inklusive preliminärt
placerade barn).
Efter avstämning av barnantalet januari till mars 2010 med invägt
antal beräknade placeringar fram till halvårsskiftet kan konstateras
att skolområde Nordost och Syd bör tilldelas 3,5 respektive 4,5
årsplatser ytterligare. För område Nordväst gäller att ny tillfällig
förskola, Lilla Bäckabro, startats i Vittsjö. Förskolan kommer att vara
kvar året ut med en genomsnittlig tilldelning på 8 platser.
Mariagruppen och öppen förskola (område Syd) har hittills
schablonberäknats men är nu justerad till faktiska förhållanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Efter beslut om nedläggning av Matteröds skola från höstterminen
2010 har val av skola – Västra Torup/Tyringe - för de lägre
årskurserna fallit ut så att Västra Torups skola föreslås bli F-3 skola
för en optimal organisation. Initialt, läsåren 10/11 och 11/12,
innebär förändringen en kostnadsökning motsvarande en
grundresurs. Därefter blir förändringen kostnadsneutral.
Intäktskravet för musik & kulturskolan har baserats på ett för högt
elevantal och bör justeras till realistisk nivå.
Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2010-03-23 och reviderad 2010-04-06,
2010-04-12 och 2010-04-15.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 85 där man föreslog att
-

224 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Nordost vilket motsvarar ett tillskott om 3,5
förskoleplatser.

-

360 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Syd vilket dels motsvarar ett tillskott om 4,5
förskoleplatser och dels justering av budget för Mariagruppen och
öppen förskola.

-

288 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Väst för förändrad organisation av Västra Torups skola till
F-3 skola.

-

1 067 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
område Nordväst vilket motsvarar ett tillskott om 8
förskoleplatser för ny tillfällig förskola i Vittsjö, samt

-

200 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
musik & kulturskolan för att reducera intäktskravet.

Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesdag
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§ 43

Framställan om komplettering av investeringsbudget
2011
Dnr 2010.169 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att
nämndens investeringsbudget 2011 kompletteras med 8 120 000
kronor enligt följande:
-

4 340 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
nybyggnad åk 7-9 Västerskolan, etapp 1.
2 650 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
ombyggnad Hästveda skola.
380 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
samlokalisering förskola och fritidshem i Hörja/Röke.
750 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
nybyggnad förskola (3 avd), Röinge nya skola.

Ärendet
I kommunledningskontorets flerårsplan för investeringar finns för
2011 fyra objekt för ombyggnad/nybyggnad som berör barn- och
utbildningsnämndens fastigheter:
1
2
3
4

Nybyggnad åk 7-9 Västerskolan, fortsättning etapp 1
Ombyggnad Hästveda skola, fortsättning
Samlokalisering förskola och fritidshem i Hörja/Röke
Nybyggnad förskola (3 avd), Röinge nya skola

I barn- och utbildningsnämndens flerårsplan för investeringsbudget
saknas medel till inventarier/utrustning för ovanstående projekt.
Från verksamheterna har uppgifter inhämtats om
investeringsbehovens omfattning och innehåll.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 86 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att nämndens
investeringsbudget 2011 kompletteras med 8 120 000 kronor enligt
följande:
-

Justerare

4 340 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
nybyggnad åk 7-9 Västerskolan, etapp 1.

Utdragsbestyrkande
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2 650 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
ombyggnad Hästveda skola.
380 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
samlokalisering förskola och fritidshem i Hörja/Röke.
750 000 kronor för inventarier/utrustning i samband med
nybyggnad förskola (3 avd), Röinge nya skola.

Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 44

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Dnr 2010.192 041

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen att 235 tkr tillförs barn- och
utbildningsnämndens budget 2010 som kompensation för ökade
städkostnader.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har på grund av om- och
tillbyggnader samt verksamhetsförändringar under 2009
påförts ökade städkostnader motsvarande netto 235 tkr.

Förvaltningens förslag
Anhållan inges till kommunstyrelsen att 235 tkr tillförs barn- och
utbildningsnämndens budget 2010 som kompensation för ökade
städkostnader.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 45

Lokalförsörjningsplanering – Prioriteringslista avseende
byggnation och renovering av förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor i kommunen
Dnr 2010.172 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar de prioriteringar i
lokalbehovsplanen som förvaltningen föreslagit i skrivelse
2010-04-22 och överlämnar densamma till
kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet.
Ärenden
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet har 2010-03-12
tagit fram förslag till lokalbehovsplanering för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Nämnden skall utifrån detta förslag göra prioriteringar för i vilken
ordning byggnation och renovering av förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor i kommunen bör ske.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 91 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Handlingar i ärendet
Lokalförsörjningsenhetens förslag 2010-03-12 till
lokalbehovsplanering för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.
Förvaltningen skrivelse 2010-04-22 med önskade prioriteringar
utifrån lokalförsörjningsenhetens förslag.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar de prioriteringar i
lokalbehovsplanen som förvaltningen föreslagit i skrivelse
2010-04-22 och överlämnar densamma till
kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 46

Samverkansavtal för förskola, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Skåne Nordost
Dnr 2010.173 605

Beslut
Samverkansavtal tecknas med kommunerna i Skåne Nordost enligt
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 maj 2010 med
möjlighet till årliga förändringar. Avtalet gäller tillsvidare med 12
månaders uppsägningstid.
Ärendet
Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att införa
barnsomsorgspeng i enlighet med propositionen 2008/09:115. En
barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer barnet oavsett
vilken verksamhet föräldrarna väljer.
Kommunerna i Skåne Nordost (Bromölla, Hässleholm, Hörby,
Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) har tagit fram förslag
till samverkansavtal som syftar till att i första hand möjliggöra för
sökande vårdnadshavare till barn/elever i förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola att:
-

få sitt val av verksamhet och/eller skola tillgodosett.

-

fritt få välja mellan de verksamheter/skolor som erbjuds inom
samverkansområdet och bli mottagna i mån av plats enligt
gällande lagstiftning.

Handlingar i ärendet
Förslag till samverkansavtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 92 där man föreslog att
samverkansavtal tecknas med kommunerna i Skåne Nordost enligt
föreliggande förslag att gälla från och med den 1 maj 2010 med
möjlighet till årliga förändringar. Avtalet gäller tillsvidare med 12
månaders uppsägningstid.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Särskolans framtida organisation
Dnr 2009.461 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från den 1 januari
2011 införa ny organisation i särskolan i enlighet med
förvaltningens förslag 2010-02-26.
Ärendet
Regeringen har tillsatt en särskild utredningskommitté kring den
framtida gymnasiesärskolan. Förslagen skall anpassas till den
struktur som föreslås för den nya gymnasieskolan (proposition
2008/09:199).
Förvaltningen föreslog bl.a. med anledning härav att en översyn
skulle göras av särskolans organisation och att den skulle samordnas
med översynen av gymnasieskolans organisation.
Förvaltningen har 2010-02-26 tagit fram förslag till ny organisation
för särskolan utifrån de av barn- och utbildningsnämnden
2009-12-17, § 162 givna direktiven.
Handlingar i ärendet
Förslag till ny organisation för särskolan daterad 2010-02-26.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 93 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att från den 1 januari 2011 införa ny
organisation i särskolan i enlighet med förvaltningens förslag
2010-02-26.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 48

Inriktningsbeslut kring framtida ledningsorganisation
för gymnasieskolan
Dnr 2010.145 600

Beslut
Hässleholms gymnasieskolor benämnt ”Hässleholms Gymnasium”
organiseras som ett skolområde med 1,0 skolområdeschef och 9,5
tjänster som programrektorer fr.o.m. 2011-07-01.
Förvaltningen får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i juni 2010 återkomma med ett konkretiserat
genomförandeförslag innehållande bl.a. tidsplan, funktionsbenämnings- och uppdragsbeskrivningar för de olika tjänsterna
varvid följande skall beaktas:
-

tydlighet mellan förvaltningsnivå och operativ nivå

-

tydligt chefskap för enheterna Jacobsskolan, Tekniska
skolan och Ungdomscentrum.

-

delegationsplanen ändras enligt samma principer som för
barnomsorg och grundskola

-

titulaturen gymnasiechef ändras utifrån ett förändrat
tjänsteinnehåll.

En utvärdering av den nya ledningsorganisationen skall göras under
2012.
Ärendet
Olika organisationsmodeller för den framtida ledningsorganisationen
inom gymnasieskolan har varit föremål för information och politisk
behandling/diskussion i barn- och utbildningsnämnden och dess
arbetsutskott under januari-mars 2010.
I dessa diskussioner har två alternativa strukturer (ett skolområde
respektive två skolområden) formats.
Arbetsutskottet uppdrog 2010-04-15, § 94 åt förvaltningschefen att
till nämndens sammanträde 2010-04-29 ta fram förslag till
inriktningsbeslut utifrån alternativet där Hässleholms gymnasium
organiseras som ett skolområde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-04-29

Handlingar i ärendet
Förvaltningschefens skrivelse 2010-04-20 med förslag till beslut,
samt organisationsschema.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Anhållan om anläggande av gång- och cykelväg mellan
Sjörrödsområdet och Finjasjö Park
Dnr 2010.171 312

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att det anordnas en gångoch cykelväg mellan Sjörrödsområdet och Garnisonsområdet samt
att den planerade bussvägen i området tidigareläggs.
Ärendet
Från Sjörrödsområdet till den nya för- och grundskolan Stralsund
belägen i Finjasjö Park finns ingen gång- och cykelväg. En gång- och
cykelväg skulle underlätta mycket för föräldrarna att med cykel och
barnvagn hämta och lämna sina barn samt för barnen att själv kunna
ta sig till skolan.
I dag finns endast en väg till/från områdena. För att öka
tillgängligheten mellan Sjörrödsområdet och Finjasjö Park kommer
HIBAB inom kort att göra en provisorisk gångväg med färist genom
området där hjortarna vistas. En bussväg är planerad lite längre in i
området, denna är dock inte högprioriterad vilket är
otillfredsställande från verksamhetens synpunkt.
Rektor Monica Åkesson, område Syd påtalar i skrivelse problemen
med att det inte finns en gång- och cykelväg mellan södra Sjörröd
och Garnisonen.
Handlingar i ärendet
Rektor Monica Åkessons skrivelse.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 89 där man föreslog att anhållan
inges till kommunstyrelsen om att det anordnas en gång- och
cykelväg mellan Sjörrödsområdet och Garnisonsområdet samt
att den planerade bussvägen i området tidigareläggs.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Utbildningsdepartementets promemoria Ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan U2010/1388/G – Yttrande
Dnr 2010.117 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2010-04-21
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 (proposition
2008/09:1, utg.omr. 16) aviserat att den avser utreda behovet av
att inrätta ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. En arbetsgrupp
inom Utbildningsdepartementet redovisar i promemoria sin
bedömning av behovet av ett fjärde tekniskt år. Vidare lämnas i
promemorian ett förslag till en försöksverksamhet med ett fjärde
tekniskt år med start hösten 2011.
Regeringskansliet har i remiss 2010-03-01 inbjudit Hässleholms
kommun att avge yttrande över förslaget i promemorian.
Kommunstyrelsen har med anledning härav översänt förslaget till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande inför sitt
yttrande till utbildningsdepartementet.
Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den
31 maj 2010.
Handlingar i ärendet
Utbildningsdepartementet remiss 2010-03-01.
Förslag till yttrande daterat 2010-04-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 90 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2010-04-21
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Justerare
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§ 51

Statskontorets rapport Kommunernas ersättning för
elever i specialskolan U2010/452/S – Yttrande
Dnr 2010.135 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2010-04-07
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Kommunstyrelsen har med anledning av att Hässleholms kommun är
remissinstans för barn- och utbildningsnämndens utredning och
yttrande översänt statskontorets rapport ”Kommunernas ersättning
för elever i specialskolan” inför sitt yttrande till
utbildningsdepartementet.
Yttrande ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den
15 juni 2010.
Handlingar i ärenden
Utbildningsdepartementets remiss.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2010-04-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-04-15, § 95 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2010-04-07
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
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§ 52

Tillämpning av skollagen avseende tilläggsbelopp för
elev vid Lejonskolan Mål nr 6851-10 – Yttrande
Dnr 2010.142 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
På grund av jäv deltog inte Agneta Hörberg i handläggningen av
detta ärende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelägger i skrivelse 2010-04-14 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonsskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-15 avseende
tilläggsbelopp för elev.
Yttrandet skall vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 3 maj
2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens föreläggande 2010-04-14.
Förvaltningens yttrande 2010-04-28.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 53

Tillämpning av skollagen avseende tilläggsbelopp för
elev vid Lejonskolan Mål nr 6714-10 – Yttrande
Dnr 2010.142 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
På grund av jäv deltog inte Agneta Hörberg i handläggningen av
detta ärende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendet
Förvaltningsrätten förelägger i skrivelse 2010-04-13 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonsskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-05 med dnr 2010.9
avseende tilläggsbelopp för elev.
Yttrandet skall vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 3 maj
2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens föreläggande 2010-04-13.
Förvaltningens yttrande 2010-04-28.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 54

Tillämpning av skollagen avseende tilläggsbelopp för
elev vid Lejonskolan Mål nr 6713-10 – Yttrande
Dnr 2010.142 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
På grund av jäv deltog inte Agneta Hörberg i handläggningen av
detta ärende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelägger i skrivelse 2010-04-13 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonsskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-05 med dnr 2010.8
avseende tilläggsbelopp för elev.
Yttrandet skall vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 3 maj
2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens föreläggande 2010-04-13.
Förvaltningens yttrande 2010-04-28.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 55

Tillämpning av skollagen avseende tilläggsbelopp för
elev vid Lejonskolan Mål nr 6557-10 – Yttrande
Dnr 2010.142 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
På grund av jäv deltog inte Agneta Hörberg i handläggningen av
detta ärende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelägger i skrivelse 2010-04-13 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonsskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-05 med dnr
09/10.22-605 avseende tilläggsbelopp för elev.
Yttrandet skall vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 3 maj
2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens föreläggande 2010-04-13.
Förvaltningens yttrande 2010-04-28.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande
2010-04-28 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 56

Anmälan angående skolsituationen för grundskoleelev
vid Tyringe skola Dnr 41-2010:2359 – Yttrande
Dnr 2010.178 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Sven-Ingvar
Jönssons och Åsa Hallén Olofssons gemensamma yttrande.
Ärendet
Skolinspektionen har den 1 april 2010 tagit emot en anmälan i
rubricerat ärende. Med anledning av uppgifterna i anmälan anhåller
skolinspektionen i skrivelse 2010-04-19 om yttrande över
uppgifterna i anmälan.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast den 7 maj 2010.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2010-04-19.
Sven-Ingvar Jönssons, områdeschef och Åsa Hallén Olofssons, rektor
gemensamma yttrande daterat 2010-04-27.
Förvaltningen förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Sven-Ingvar
Jönssons och Åsa Hallén Olofssons gemensamma yttrande.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 57

Handikappdag anordnad av Handikapprådet i
Hässleholms kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anmäla Hans Tosteberg
(fp) och Lena Nilsson (s) till handikappdagen.
Ärendet
Handikapprådet i Hässleholms kommun har inbjudit till
Handikappdag torsdagen den 20 maj 2010, klockan 13:00 – 16:00.
Plats:

Senioren, Tingshusgatan, Hässleholm

Ämne:

Handikappdagen anordnas av Reumatikerföreningen i
Hässleholm.

Handlingar i ärendet
Handikapprådets i Hässleholms kommun inbjudan till Handikappdag.
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§ 58

Föreläsning om främlingsfientliga attityder

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Arbetsutskottet beslöt 2010-04-15, § 83 att anmäla ordföranden
och Lena Nilsson (s) till föreläsning inom ämnet främlingsfientlighet
som arrangerades av Nätverk i snapphanebygd i samarbete med
brottsförebyggande rådet torsdagen den 22 april 2010.
Ordföranden meddelar att föreläsningen blivit inställd.
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§ 59

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-04-29 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Robert Svensson, rektor
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Lotta Christensson, rektor
Kristina Liljerup, skolområdeschef
Rune Gustafsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Jan-Anders Johnsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bo Garsén, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, skolområdeschef
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Gunilla Åkesson, rektor
Monica Nilsson, rektor
Camilla Zander, rektor
Kerstin Bonin, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Justerare
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PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor

Justerare
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§ 60

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Avsiktsförklaring avseende samverkan kring förskola,
förskoleklass, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i
Skåne.
Dnr 2010.174 605

Justerare

2

Socialnämndens beslut 2010-03-23, § 31 avseende inriktning på
socialsekreterarnas arbete i skola under 2010.
Dnr 2010.6 629

3

Översyn av barnomsorgstaxa – ”15 timmarsbarnen och
maxtaxan”.
Dnr 2010.113 710

4

Regeringens pressmeddelande avseende den nya
gymnasieskolan.

5

Anna Hedenborgs e-postskrivelse ang. vårdnadsbidrag.

6

Högskolans i Kristianstad och Jacobsskolans samarbete ang.
lokaler och utrustning avseende maskiningenjörsutbildningen på
Industriprogrammet.

7

Muntlig information om att skolverket avslagit sökt bidrag för
matematikundervisning medan ansökta medel till
kulturverksamhet beviljats med 700 000 kronor.
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§ 61

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionen beslutade 2010-04-15 att avsluta ärendet
avseende elevs rätt till utbildning vid Jacobsskolan efter
redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
kritiken.
Dnr 2009.217 612
2

Intern kontroll 2009 – utvärdering samt fortsatt arbete.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-31, § 46 följande:
Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen överlag
fungerar tillfredsställande, men det finns fortfarande förbättringar
att önska.
Ekonomistaben får i uppdrag att föra dialog med förvaltningarna
för att försöka utveckla arbetet med intern kontroll.
Dnr 2010.159 042

3

Budgetuppföljning 2010 och tidplan.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-31, § 45 följande:
1

Månadsuppföljning av ekonomin enligt en gemensam mall ska
göras för mars, april, maj, september och oktober.

2

En fördjupad personaluppföljning ska ske två gånger per år
med bryttidpunkt per 30 april och 30 september.

3

Kommunens delårsrapport ska omfatta perioden januari till
augusti.

4

Uppföljningarna ska lämnas enligt föreslagna tidpunkter eller,
vid behov, annan tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.
Dnr 2010.158 042
4

Justerare

Organisation av förvaltningen arbetsmarknad och
kompetensutveckling
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-03, § 12 bl.a. att
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Förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling får i
uppdrag att lämna förslag till kommunstyrelsen på vilket sätt
samordning och samverkan ska organiseras mellan barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och förvaltningen arbetsmarknad och
kompetensutveckling och avrapportera uppdraget till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2010-10-20.
Dnr 2010.143 001
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