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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-06-24

Sid

1 (32)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:10, sammanträde
ajournerat kl. 10:00-10:30

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
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)
Andreas Dahlberg (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s), kl. 08:45-11:10, delvis § 82-107
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 82-91

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, §§ 82-86, 88-107
Åsa Persson, controller
Karin Johnsson, specialpedagogiska skolmyndigheten, delvis § 82
Christian Örn, rektor Silviaskolan, delvis § 82
Monica Ohlsson, biträdande utvecklingsledare § 97
Krister Dagneryd, biträdande utvecklingsledare § 99
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Joachim Fors
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2010-06-30, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 82-107

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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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

2010-06-24

Datum då anlaget
sätts upp

2010-07-01

Datum då anslaget
tas ned

2010-07-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-06-24

§ 82

Nyetablering av statlig specialskola för elever med grav
språkstörning ”Hällsboskolan 3” samt regionalt
resurscenter för döva och hörselskadade –
Intresseanmälan
Dnr 2010.233 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att till
specialpedagogiska skolmyndigheten i södra regionen inge
intresseanmälan enligt framtaget förslag 2010-06-10.
Ärendet
Regionchef Christer Fleur, specialpedagogiska skolmyndigheten i
södra regionen har framfört att det inte i tillräcklig utsträckning finns
möjlighet att erbjuda elever med grav språkstörning ett fullgott
alternativ till skolgång i södra delen av Sverige.
Nyetablering av en statlig specialskola för elever med grav
språkstörning ”Hällsboskolan 3” kommer därför troligtvis att göras i
södra regionen. Dessutom finns behov av att inrätta ett regionalt
resurscenter för döva och hörselskadade bl.a. för att täcka upp
behovet av kompetens mot Blekinge och södra Småland.
Handlingar i ärendet
Intresseanmälan daterad 2010-06-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 123 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att till
specialpedagogiska skolmyndigheten i södra regionen inge
intresseanmälan enligt framtaget förslag 2010-06-10.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande at Lena Nilsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 83

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—05-31
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad maj 2010, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 31 maj 2010 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 på ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapporter daterade maj 2010 och 2010-06-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 116 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten, daterad maj 2010, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-06-24

§ 84

Omdisponering och återredovisning av anvisade
budgetmedel 2010/2011 för Stralsund
Dnr 2010.248 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att:
-

138 tkr av tilldelade 400 tkr för förskoleklass på Stralsund får
disponeras för organisatoriska förändringar på Grönängsskolan
samt att återstående 262 tkr kronor återredovisas.

-

368 tkr av tilldelningen för Stralsund i planeringsramen 2011 får
disponeras för organisatoriska förändringar på
Grönängsskolan samt att återstående 382 tkr återredovisas.

Ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2010 finns 400
tkr anvisade för att starta F-klass på Stralsund hösten 2010.
Efter utfallet av föräldrarnas val av skola kommer klassen inte att
starta på Stralsund hösten 2010. Eleverna kommer istället att börja
på Grönängsskolan. Detta innebär organisatoriska förändringar.
Kostnaderna för förändringarna under hösten 2010 är 138 tkr.
Organisationsförändringarna får effekt även på budget 2011. Enligt
planeringsramen 2011 för Barn- och utbildningsnämnden ingår totalt
1 150 tkr för Stralsund vilket motsvarar kostnader för en F-klass
(helår) och en klass åk 1 från ht-11. De faktiska kostnaderna för
Stralsund 2011 motsvarar istället en F-klass från ht-11, 400 tkr.
Därutöver får nämnden helårseffekt av kostnaderna för
Grönängsskolans förändrade organisation på 368 tkr.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att:

Justerare

-

138 tkr av tilldelade 400 tkr för förskoleklass på Stralsund får
disponeras för organisatoriska förändringar på Grönängsskolan
samt att återstående 262 tkr kronor återredovisas.

-

368 tkr av tilldelningen för Stralsund i planeringsramen 2011 får
disponeras för organisatoriska förändringar på
Grönängsskolan samt att återstående 382 tkr återredovisas.
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Karin Nilsson (m) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
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§ 85

Konstaterade brister vid 2009 års interna kontroll –
Uppföljning
Dnr 2010.74 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de åtgärder som vidtagits
och som redovisas i rapport 2010-06-16 och överlämnar rapporten
till kommunstyrelsen.
Ärendet
Vid den interna kontrollen 2009 upptäcktes brister under
elevproduktion och rutiner för insättning av kontanter på
Norrängsskolan samt rutiner för reseräkningar och
körrapporter på Tekniska skolan.
I rapport daterad 2010-06-16 redovisas vilka åtgärder som vidtagits
och att det vid vårens uppföljning inte fanns något att anmärka på.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-06-16.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 86

Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms kommun
avseende psykiatri för barn och ungdomar
Dnr 2010.229 600

Beslut
Samarbetsavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms
kommun avseende psykiatri för barn och ungdomar godkänns.
Ärendet
I Psykiatrireformen som trädde i kraft den 1 januari 1995 har
kommuner och landsting ett ansvar för att samordna sina insatser.
Hässleholms kommuns social-, omsorgs- och barn- och
utbildningsförvaltningar har i samarbete med Region Skånes
förvaltningar för primärvård, psykiatri och habilitering utarbetat ett
förslag till samarbetsavtal avseende psykiatri för barn och ungdomar.
Avtalet ska användas av de anställda i respektive organisation för att
klargöra ansvar och befogenheter och hur konflikter mellan parterna
ska lösas.
Handlingar i ärendet
Förslag till samarbetsavtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 118 där man föreslog att föreslaget
samarbetsavtal mellan Region Skåne och Hässleholms kommun
avseende psykiatri för barn och ungdomar godkänns.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 87

Förordnande som t f biträdande förvaltningschef
Dnr 2010.230 023

Beslut
Gymnasiechef Lisbeth Johansson förordnas under tiden
2010-07-01—12-31 att tillika vara biträdande förvaltningschef.
Ärendet
Biträdande förvaltningschef Karin Karlén har förordnats som t f
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen under tiden
2010-06-01—12-31.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 120 där man föreslog att
gymnasiechef Lisbeth Johansson förordnas under tiden
2010-07-01—12-31 att tillika vara biträdande förvaltningschef.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 88

Förordnande som t f rektor vid Musik & Kulturskolan
Dnr 2010.231 023

Beslut
Biträdande rektor vid Musik & Kulturskolan Göran Olsson förordnas
under tiden 2010-08-01—12-31 som rektor vid Musik & Kulturskolan.
Ärendet
Rektor Lars Härstedt Salmonson har förordnats om t f
förvaltningschef för kulturförvaltningen under tiden
2010-08-01—12-31.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 121 där man föreslog att
biträdande rektor vid Musik & Kulturskolan Göran Olsson förordnas
under tiden 2010-08-01—12-31 som rektor vid Musik & Kulturskolan.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Johan Berglund (m) och
Joachim Fors (s) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Övertagande av Pysslingen förskolor och skolor AB:s
montessoriförskola Solstrålen i Vittsjö
Dnr 2010.232 718

Beslut
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att, när rätt förutsättningar är
uppnådda, slutföra ett verksamhetsövertagande av Pysslingen
förskolor och skolor AB:s montessoriförskola Solstrålen i Vittsjö från
2010-08-01 eller den senare tidpunkt som överenskommes.
Ärendet
Företrädare för Pysslingen förskolor och skolor AB har framfört
önskemål om att kommunen från 2010-08-01 tar över verksamheten
vid företagets montessoriförskola Solstrålen i Vittsjö.
Förskolan bedriver idag verksamhet för 27 barn med 8 personer
anställda (5,93 årsarbetare), varav 2 personers anställningar (1,00
årsarbetare) skall avslutas före ett eventuellt övertagande.
Förutsättningarna för ett verksamhetsövertagande har diskuterats
vid ett flertal tillfällen under våren 2010, varvid fackliga företrädare
hållits informerade.
Verksamhetsövergång omfattar såväl personal, lokaler som
inventarier. Övergången förutsätter att personalstyrkan vid
övertagandet uppgår till 6 personer (4,93 årsarbetare) och består av
2 förskollärare (2,00 årsarbetare) och 4 barnskötare (2,93
barnskötare).
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 122 där man föreslog att uppdrag ges
åt förvaltningschefen att, när rätt förutsättningar är uppnådda,
slutföra ett verksamhetsövertagande av Pysslingen förskolor och
skolor AB:s montessoriförskola Solstrålen i Vittsjö från 2010-08-01
eller den senare tidpunkt som överenskommes.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Eva Persson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar
i Skåne Nordost – Hässleholms kommuns programutbud
från och med läsåret 2011-2012 - Revidering
Dnr 2010.4 612

Beslut
De gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2010-01-04 och
reviderad 2010-06-03 och 2010-06-07 fastställs att ingå i
samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost från och med
läsåret 2011-2012.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-03-24, § 33 att teckna
samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar med kommunerna i
Skåne Nordost (Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge)
samt gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2010-01-28, § 5 de
utbildningar som för Hässleholms kommun skulle ingå i avtalet inför
gymnasieintagningarna läsåret 2011-2012. Förvaltningen föreslår att
dessa justeras enligt reviderat förslag 2010-06-07.
Handlingar i ärendet
Förslag 2010-01-04 och reviderat 2010-06-03 och 2010-06-07
till vilket programutbud från Hässleholms kommun som skall ingå i
samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning i Skåne Nordost
från och med läsåret 2011-2012.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 124 där man föreslog att de
gymnasieutbildningar som redovisas i skrivelse 2010-01-04 och
reviderad 2010-06-03 och 2010-06-07 fastställs att ingå i
samverkansavtalet (Bilaga 1) med Skåne Nordost från och med
läsåret 2011-2012.
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Utdragsbestyrkande
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§ 91

Ansökan om särskild variant snarlikt det
specialutformade Internationella programmet
Dnr 2010.235 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att hos
skolverket ansöka om särskild variant snarlikt det nuvarande
specialutformade Internationella programmet. Återrapportering skall
ske till arbetsutskottet vid augusti månads sammanträde.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inrättat två specialutformade
program, Internationella programmet samt Idrottsprogrammet. Vid
införandet av gymnasiereformen Gy 11 upphör möjligheten att
anordna specialutformade program. Huvudmannen kan dock ansöka
hos Skolverket om att göra avvikelser från den nationella strukturen,
benämnd särskild variant.
Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av
gymnasieutbildning, 2010-05-21, möjliggör ansökan senast
2010-08-15 för start läsåret 2011/12. Ansökningsblanketter är under
utarbetning.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 126 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att hos skolverket
ansöka om särskild variant snarlikt det nuvarande specialutformade
Internationella programmet.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen tog den 1 april 2010 emot en anmälan i rubricerat
ärende.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2010-04-29 till
skolinspektionen över anmälan.
I skrivelse 2010-05-21 ger skolinspektionen barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig över anmälarens
synpunkter på barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast den 11 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2010-05-21
Sven-Ingvar Jönssons, områdeschef och Åsa Hallén Olofssons, rektor
gemensamma yttrande daterat 2010-05-31.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-06-10, § 115 beslut som justerades omedelbart.
Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom Sven-Ingvar Jönssons och
Åsa Hallén Olofssons gemensamma yttrande.

Justerare
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§ 93

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelade i skrivelse 2010-04-13 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-05 med dnr
09/10.22-605 avseende tilläggsbelopp för elev.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig till förvaltningsrätten
2010-04-29, § 55.
I skrivelse 2010-05-25 ger förvaltningsrätten nämnden möjlighet att
yttra sig över Lejonskolan AB:s yttrande över nämndens yttrande
2010-04-29.
Efter erhållen dispens skall yttrandet vara förvaltningsrätten tillhanda
senast den 30 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens skrivelse 2010-05-25.
Yttrande daterat 2010-06-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 127 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelade i skrivelse 2010-04-13 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-05 med dnr 2010.8
avseende tilläggsbelopp för elev.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig till förvaltningsrätten
2010-04-29, § 54.
I skrivelse 2010-05-25 ger förvaltningsrätten nämnden möjlighet att
yttra sig över Lejonskolan AB:s yttrande över nämndens yttrande
2010-04-29.
Efter erhållen dispens skall yttrandet vara förvaltningsrätten tillhanda
senast den 30 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens skrivelse 2010-05-25.
Yttrande daterat 2010-06-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 128 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare
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§ 95

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelade i skrivelse 2010-04-13 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-05 med dnr 2010.9
avseende tilläggsbelopp för elev.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig till förvaltningsrätten
2010-04-29, § 53.
I skrivelse 2010-05-25 ger förvaltningsrätten nämnden möjlighet att
yttra sig över Lejonskolan AB:s yttrande över nämndens yttrande
2010-04-29.
Efter erhållen dispens skall yttrandet vara förvaltningsrätten tillhanda
senast den 30 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens skrivelse 2010-05-25.
Yttrande daterat 2010-06-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 129 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelade i skrivelse 2010-04-14 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonskolans
överklagande av delegationsbeslut 2010-03-15 avseende
tilläggsbelopp för elev.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig till förvaltningsrätten
2010-04-29, § 52.
I skrivelse 2010-05-25 ger förvaltningsrätten nämnden möjlighet att
yttra sig över Lejonskolan AB:s yttrande över nämndens yttrande
2010-04-29.
Efter erhållen dispens skall yttrandet vara förvaltningsrätten tillhanda
senast den 30 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens skrivelse 2010-05-25.
Yttrande daterat 2010-06-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 130 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-06-16 som sitt eget yttrande till förvaltningsrätten.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare
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§ 97

Fördelning av barnomsorgsavgifter vid gemensam
vårdnad
Dnr 2010.234 710

Beslut
Vid gemensam vårdnad skall barnomsorgsavgiften fördelas enligt den
nya avgiftsberäkningsmodellen (2) och förändringen ska gälla från och
med den 1 oktober 2010.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter och ersättare samt miljöpartiets och
vänsterpartiets ersättare medges göra följande protokollsanteckning:
Vi ställer oss bakom det nya sättet att beräkna avgiften eftersom det
är mer rättvist än nuvarande system. Vi kommer dock att arbeta för
att avgiften för barnomsorg tas bort i sin helhet.
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-02-25, § 26 att rutinerna
för debitering av avgift vid gemensam vårdnad ska ses över.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2010-06-03 dels nuvarande
avgiftsmodell (1) och dels förslag till ny avgiftsmodell (2) för hur
beräkningen skall ske mellan vårdnadshavarna vid gemensam
vårdnad.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2010-06-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-06-10, § 125 där man föreslog att vid
gemensam vårdnad skall barnomsorgsavgiften fördelas enligt den
nya avgiftsberäkningsmodellen (2) och förändringen ska gälla från och
med den 1 oktober 2010.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 10.00-10.30.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Eva Persson (c) och Johan
Berglund (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare
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§ 98

Anmälan om kränkande behandling vid Läredaskolan
Dnr 45-2009:3191 – Yttrande
Dnr 2009.429 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Rose-Marie
Arvidssons yttrande 2010-06-16.
Ärendet
Barn- och elevombudet fick den 5 oktober 2009 in en anmälan om
kränkande behandling av elev vid Läredaskolan, vilken barn- och
utbildningsnämnden har yttrat sig över.
I skrivelse inkommen 2010-06-10 från barn- och elevombudet
redovisas anmälarens synpunkter på barn- och utbildningsnämndens
yttrande. Eventuella synpunkter på dessa skall efter erhållen dispens
vara barn- och elevombudet tillhanda senast den 1 juli 2010.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse inkommen 2010-06-10.
Rektor Rose-Marie Arvidssons yttrande 2010-06-16.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Rose-Marie
Arvidssons yttrande 2010-06-16.

Justerare
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§ 99

Anmälan angående undervisning vid skolor i Hässleholms
kommun Dnr 41-2010:1794 – Yttrande
Dnr 2010.219 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2010-06-22 till yttrande som sitt eget yttrande till skolinspektionen.
Ärendet
Skolinspektionen har den 30 mars 2010 tagit emot en anmälan där det
bl.a. uppges att Svenska kyrkan bedriver undervisning och
verksamhet i skolorna i Hässleholm och att skolorna därmed inte är
konfessionsfria.
I skrivelse 2010-05-25 begär skolinspektionen barn- och
utbildningsnämndens yttrande över uppgifterna i anmälan samt
redovisning av eventuell undervisning och verksamhet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast 2010-07-01.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2010-05-25.
Yttrande daterat 2010-06-22.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2010-06-22 till yttrande som sitt eget yttrande till skolinspektionen.

Justerare
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§ 100

Delegering avseende intagning till gymnasieskolan från
fri kvot läsåret 2010-2011
Dnr 2010.239 002

Beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i eventuellt nya fri
kvotärenden fram t.o.m. den slutliga intagningen till
gymnasieutbildningar läsåret 2010-2011.
Ärendet
Arbetsutskottet beslöt 2010-06-10, § 117 om intagning av elever
till gymnasieskolan 2010-2011 från fri kvot.
Förvaltningens förslag
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i eventuellt nya fri
kvotärenden fram t.o.m. den slutliga intagningen till
gymnasieutbildningar läsåret 2010-2011.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 101

Kvalitetsredovisning 2009
Dnr 2010.238 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2009 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2009.
Ärendet
Alla kommuner ska årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar.
De ska bygga på skolornas och övriga verksamheters kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de
nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder
som kommunen avser att vidta för att nå ökad måluppfyllelse.
(Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
SFS 1997:702, SFS 2001:649 och 2005:609 samt Skolverkets
Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 1999).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Kommunfullmäktige har dessutom fastställt övergripande mål för all
kommunal verksamhet, utifrån dessa har barn- och
utbildningsnämnden fastställt sin verksamhetsplan för 2009.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2009.
Innehållet är i första hand hämtat från de kvalitetsredovisningar som
grundskolornas område 1-9, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan,
särskolan och gymnasieskolorna har upprättat för 2009 utifrån av
centrala förvaltningen lämnade riktlinjer.
Handlingar i ärendet
Kvalitetsredovisning 2009 för Hässleholms kommuns skolor.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2009 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2009.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Justerare
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§ 102

Utdelning av kvalitetsutmärkelse 2010
Dnr 2010.137 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utdelar diplom och stipendium till
följande:
-

5 000 kronor till
Carina Olofsson, barnskötare på Bergmanska förskolan för att
hon i sitt arbete lyfter fram barnens förmågor och får dem att bli
intresserade och nyfikna.

-

7 500 kronor till
”Arbetslag Ljungdala” inom Musik & Kulturskolan för att de på
ett mycket positivt sätt bidragit till att stärka integrationsarbetet
i stadsdelen Ljungdala genom det pilotprojekt som genomförts.

-

5 000 kronor till
Jessica Lindborg, lärare vid T4-skolan för ett hon genom ett
engagerat arbete utvecklat och drivit undervisningen i Svenska
som andraspråk på T4-skolan .

-

5 000 kronor till
Kristina Stigsdotter för att hon i sitt arbete som specialpedagog
med stort engagemang bidragit till att utveckla SM/IV:s
verksamheter.

-

7 500 kronor till
Pedagoger inom Jacobsskolan som höstterminen 2009 inledde
”Läsprojekt Jacobsskolan”, vilket involverat alla elever i två av
skolans program.

Ärendet
Barn och utbildningsnämnden beslöt hösten 2008 att utmärkelse
ska tilldelas enskild medarbetare eller arbetslag efter förslag. Barnoch utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse har som syfte att
stödja utvecklingsarbete i alla verksamheter och på alla nivåer inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Utmärkelsen är ett
sätt att uppmärksamma och sprida goda exempel.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden utdelar diplom och stipendium till
följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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-

5 000 kronor till
Carina Olofsson, barnskötare på Bergmanska förskolan för att
hon i sitt arbete lyfter fram barnens förmågor och får dem att bli
intresserade och nyfikna.

-

7 500 kronor till
”Arbetslag Ljungdala” inom Musik & Kulturskolan för att de på
ett mycket positivt sätt bidragit till att stärka integrationsarbetet
i stadsdelen Ljungdala genom det pilotprojekt som genomförts.

-

5 000 kronor till
Jessica Lindborg, lärare vid T4-skolan för ett hon genom ett
engagerat arbete utvecklat och drivit undervisningen i Svenska
som andraspråk på T4-skolan .

-

5 000 kronor till
Kristina Stigsdotter för att hon i sitt arbete som specialpedagog
med stort engagemang bidragit till att utveckla SM/IV:s
verksamheter.

-

7 500 kronor till
Pedagoger inom Jacobsskolan som höstterminen 2009 inledde
”Läsprojekt Jacobsskolan”, vilket involverat alla elever i två av
skolans program.

Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 103

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Statskontorets rapport Kommunernas ersättning för elever i
specialskolan. Kommunstyrelsens beslut 2010-05-19, § 87 att
yttra sig i enlighet med av barn- och utbildningsnämnden
förslaget yttrande.
Dnr 2010.135 611

Justerare

2

Utbildningsdepartementets promemoria Ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan. Kommunstyrelsens beslut 2010-05-19, § 88
att yttra sig i enlighet med av barn- och utbildningsnämnden
förslaget yttrande.
Dnr 2010.117 612

3

Verksamhetsmål 2010 för nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsens beslut 2010-05-19, § 83 att godkänna
föreslagna nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och
bolagsstyrelser gällande år 2010.
Dnr 2010.82 012

4

Förvaltningschef Lars Johanssons anmälan av fristående skolan
Lejonskolan AB i Kristianstads kommun. Skolinspektionens
beslut 2010-05-25 att inte pröva ärendet.
Dnr 2010.191 600

5

Skolinspektionens beslut 2010-05-20 efter genomförd
kvalitetsgranskning av svenska i gymnasieskolan på
omvårdnadsprogrammet vid Jacobsskolan.
Dnr 2009.420 610

6

Skolinspektionens beslut 2010-05-26 efter genomförd
kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk vid
Furutorpskolan.
Dnr 2009.424 610

7

Skolinspektionens beslut 2010-06-01 avseende överföring av
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljud &
Bildskolan i Kristianstads kommun.
Dnr 2010.237 612

Utdragsbestyrkande
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Skolinspektionens beslut 2010-06-09 avseende överföring av
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Hässleholms kommun
Dnr 2010.226 612

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Protokoll från trafiksäkerhetsgruppens möte 2009-09-28.

Justerare

2

Öppet brev, daterat 2010-06-03, från Ola Windell till barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott samt ordförandens
svarsskrivelse 2010-06-11.
Dnr 2010.223 022

3

Tidplan daterad 2010-05-20 för genomförande av särskolans nya
organisation.
Dnr 2009.461 600

4

Personalekonomisk översikt 2010.

5

Skolverket – Aktuella reformer.
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§ 105

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-06-24 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Anna Sjödin, rektor
Lars Andreasson, rektor
Marie Andersson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Johan Johansson, rektor
Peter Jönsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Robert Svensson, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Annika Holmqvist, rektor
Monika Åkesson, rektor
Kristina Liljerup, skolområdeschef
Rune Gustafsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Jan-Anders Johnsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bo Garsén, rektor
Bodil Tingvar Boo, rektor
Justerare
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Sven-Ingvar Jönsson, skolområdeschef
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Camilla Zander, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Lokala styrelsen för Läredaskolan
P-O Henriksson, skolskjutsansvarig

Justerare
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§ 106

Ersättare för Kristina Lind vid arbetsutskottets
dialogträff med områdeschefer och rektorer i
skolområdena nordväst och nordost 2010-06-24
Beslut
Eva-Marie Lidén (kd) ersätter Kristina Lind (kd) vid rubricerad
dialogträff.

Justerare
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§ 107

Tack
Ordförande Lena Svensson framför ett tack till förvaltningen och
nämnden för den gångna terminens arbete och tillönskar alla en
skön och avkopplande sommar.
2:e vice ordförande Willy Ohlsson tackar ordföranden för ett gott
samarbete och önskar henne och hennes familj en skön och
avkopplande sommar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

