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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-10-28

Barn- och utbildningskontoret kl. 08:30 – 11:25

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Jonathan Jönsson (m), tjg för Johan Berglund (m)
Martin Karlström (m), tjg för Kenneth Aronsson (m)
Sivert Aronsson (fp), tjg för Hans Tosteberg (fp)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, §§ 133-146
Åsa Persson, controller, §§ 133-151
Håkan Arvidsson, rektor Bjärnums skola 7-9, § 132
Annica Persson, rektor Västerskolan F-6 och Mats Olsson,
avdelningschef lokalförsörjningsenheten, § 150 punkt nr 1
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 133-140
Angela Arnesen (SACO), §§ 133-140

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret 2010-11-02, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 132-151

Underskrift

………………………………………………………………..

Kristina Lind

§ 132 finns även i separat protokoll

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Kristina Lind

Sid

1 (23)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-10-28

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-10-28

Datum då anlaget
sätts upp

2010-11-03

Datum då anslaget
tas ned

2010-11-25

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-10-28

§ 132

Anmälan om diskriminering ANM 2010/2185 – Yttrande
Dnr 2010.355

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar områdeschef Kristina
Liljerups och rektor Bjärnum 7-9 Håkan Arvidssons
gemensamma yttrande 2010-10-27 som sitt eget yttrande till
diskrimineringsombudsmannen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär i skrivelse 2010-10-04
yttrande i ärende avseende anmälan om diskriminering.
I skrivelse den 21 oktober 2010 har anstånd givits med
yttrandet till den 2 november 2010.
Handlingar i ärendet
DO:s skrivelser 2010-10-04 och 2010-10-21.
Områdeschef Kristina Liljerups och rektor Bjärnum 7-9 Håkan
Arvidssons gemensamma yttrande 2010-10-27.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar områdeschef Kristina
Liljerups och rektor Bjärnum 7-9 Håkan Arvidssons
gemensamma yttrande 2010-10-27 som sitt eget yttrande till
diskrimineringsombudsmannen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 133

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
- Tillsättning av tjänsten som skolområdeschef för Hässleholms
Gymnasium
Följande ärende utgår ur föredragningslistan:
- Punkt 7 finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
(AU:s § 186/2010)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-10-28

§ 134

Tillsättning av tjänsten som skolområdeschef för
särskolans organisation, Ref nr 7/10
Dnr 2010.302 023

Beslut
Eva-Carin Andersson, Tollarp förordnas som skolområdeschef för den
samlade särskoleverksamheten från den 1 januari 2011 och tills
vidare.
Ärendet
Den nya organisationen för särskolan, beslutad av BUN 2010-04-29,
§ 47, träder i kraft den 1 januari 2011.
Organisationen skall ledas av en skolområdeschef. Tjänsten
har varit ledigförklarad och vid ansökningstidens utgång har 22
sökande anmält sitt intresse.
Rekryteringsgruppen bestående av barn- och utbildningsnämndens
presidium, personal från centrala förvaltningskontoret och de fackliga
organisationerna lämnar enhälligt förord för Eva-Carin Andersson,
Tollarp.
Förslag till beslut
Eva-Carin Andersson, Tollarp förordnas som skolområdeschef för den
samlade särskoleverksamheten från den 1 januari 2011 och tills
vidare.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) och Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 135

Tillsättning av tjänsten som skolområdeschef för
Hässleholms Gymnasium, Ref nr 8/10
Dnr 2010.319 023

Beslut
Jan-Olof Olofsson, Munka Ljungby förordnas som skolområdeschef
för Hässleholms Gymnasium från den 1 januari 2011 och tills
vidare.
Ärendet
Den nya organisationen för Hässleholms gymnasieskolor, beslutad av
BUN 2010-04-29, § 48, träder i kraft den 1 juli 2011.
Organisationen skall ledas av en skolområdeschef. Tjänsten
har varit ledigförklarad och vid ansökningstidens utgång har 13
sökande anmält sitt intresse, varav en inkommit efter sista
ansökningsdagen.
Rekryteringsgruppen bestående av barn- och utbildningsnämndens
presidium, personal från centrala förvaltningskontoret och de fackliga
organisationerna lämnar enhälligt förord för Jan-Olof Olofsson,
Munka Ljungby.
Förslag till beslut
Jan-Olof Olofsson, Munka Ljungby förordnas som skolområdeschef
för Hässleholms Gymnasium från den 1 januari 2011 och tills
vidare.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) och Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-10-28

§ 136

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—09-30
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporterna godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande nettoram för 2010 är
959 719 000 kronor.
Förvaltningen har 2010-10-13 med riktpunkt den 30 september 2010
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 på ett överskott
på 1 339 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2010-10-13.
Uppföljningsrapport daterad september 2010 som översänts
till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-14, § 182 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag
Budgetuppföljningsrapporterna godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-10-28

§ 137

Anhållan om omdisponering av budgetmedel för ny
köksorganisation i Bjärnum
Dnr 2010.358 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att:
-

1 693 000 kronor omdisponeras från barn- och
utbildningsnämndens budgetram 2010 till omsorgsnämnden.

Ärendet

Beslut om ny köksorganisation i Bjärnum fattades av
kommunfullmäktige 2008-03-31, § 28. Den nya organisationen
trädde i kraft 2009-08-01 och innebär i huvudsak att
omsorgsnämnden (ON) övertagit ansvaret, inklusive personal, för
tillagning, och i vissa fall även servering, av måltider till skolor och
förskolor i Bjärnum och Farstorp. Av den utredning som föregått
beslutet framgår att personal motsvarande 5,43 tjänster krävs för
detta utökade åtagande. Tjänsterna (i 2008-års lönenivå) ingår i
barn- och utbildningsnämndens (BUN) budgetram 2010 och ska
omdisponeras till ON. Totalt belopp att omdisponera ur 2010 års
budget från BUN till ON är 1 693 000 kronor inklusive medel för
kompetensutveckling. Ersättning för perioden 2009-08-01—12-31
har reglerats 2009 via internfakturor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-14, § 183 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att:
-

Justerare

1 693 000 kronor omdisponeras från barn- och
utbildningsnämndens budgetram 2010 till omsorgsnämnden.

Utdragsbestyrkande

Sid

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 138

Anhållan om omdisponering från drift- till
investeringsbudgeten
Dnr 2010.371 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att:
1 500 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens
driftbudget 2010 till nämndens investeringsbudget 2010.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens satsning ”Hässleholm – med
kunskapsmålen i fokus” är en satsning för att förbättra elevernas
resultat utifrån visionen att alla barn och ungdomar skall känna sig
trygga och nå kunskapsmålen i Hässleholms kommun.
Projektet ”En till en” innebär en satsning på en dator till varje elev
från och med skolår 7 men handlar om mycket mer än bara
datorer. Möjligheter att hämta, formulera och analysera information
utgör exempelvis viktiga delar i lärandet.
För att starta ”En till en”-projektet krävs att personalen har
utrustning och kompetens. Kompetensutvecklingen har startat
genom satsningen på PIM-utbildning (pedagogisk IT och
mediakompetens). Utrustning i form av en egen bärbar dator saknas
och behöver realiseras snarast då PIM-utbildningen redan pågår.
Inköp av bärbara datorer, till i första hand personalen på Silviaskolan
och Västerskolan, vilka ingår i första etappen av ”En till en”projektet, beräknas kosta ca 1 500 000 kronor. Beloppet kan
finansieras av nämndens reserv genom omdisponering till
investeringsbudgeten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-14, § 184 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att:
1 500 000 kronor omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens
driftbudget 2010 till nämndens investeringsbudget 2010.
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

9

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2010-10-28
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§ 139

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2010.369 041

Beslut
279 000 kr, motsvarande en halv basresurs, anvisas ur barn- och
utbildningsnämndens reserv till skolområde Öst
Ärendet
Från höstterminsstarten 2010 går eleverna från Sörby skola på
Söderparkskolan i Vinslöv. Enligt beräkningar skulle eleverna från
vårens skolår 3 i Sörby (9 st) rymmas tillsammans med befintliga
elever på Söderparkskolan (18 st) inom tilldelad grundresurs
(delningstalet är 27 elever). Under våren ökade emellertid
elevantalet, genom inflyttningar, i årskurs 3 på Söderparkskolan i
Vinslöv från 18 till 22 elever. Följden blir att elevantalet i höstens
skolår 4 på Söderparkskolan uppgår till 31 elever, vilket gör att
klassen med nödvändighet måste delas i två. Enligt
resursfördelningssystemet genererar 31 elever två grundresurser på
årsbasis. Förhållandet motiverar att området tillförs ytterligare en
basresurs beräknat på ett halvt år.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-14, § 185 där man föreslog att
279 000 kr, motsvarande en halv basresurs, anvisas ur barn- och
utbildningsnämndens reserv till skolområde Öst
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) och Eva
Persson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2010.369 041

Beslut
119 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
resursen för Toppbibass.

Ärendet
I resursfördelningssystemet för grundskolan ingår en s.k.
Bibassresurs (Barn i behov av särskilt stöd) som avser att täcka
kostnader för särskilda stödinsatser. Därutöver finns, på centralt
konto, en Toppbibassresurs ur vilken områdena kompenseras för
stödinsatser till elever med mycket specifika behov. Dessa
barns/elevers behov utreds alltid av resursteamet. Resursen fördelas
efter speciella kriterier för att tillgodose barnets/elevens behov under
den tid de vistas i vår verksamhet. Behoven är knutna till svårare
handikapp inom syn, hörsel, rörelsehinder viss medicinsk
problematik samt utvecklingsstörning.
Omfattningen av berättigat stöd är större hösten 2010 än beräknat.
Ytterligare stödbehov, totalt 28 timmar per vecka, är utrett. Detta
medför att det saknas 119 000 kr i höstens resurs för finansieringen.
Stödet måste erbjudas och områdena kompenseras för
merkostnaden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-14, § 187 där man föreslog att
119 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
resursen för Toppbibass.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Joachim Fors (s) och Eva
Persson (c) yrkar bifall till förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 141

Anmälan angående skolsituationen för elev vid Tyringe
skola Dnr 41-2010:3653 - Yttrande
Dnr 2010.251 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen tog den 1 juni 2010 emot en anmälan i rubricerat
ärende.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2010-08-12, §
133.
Anmälaren har därefter lämnat in en skrivelse som skolinspektionen
översänt. Skolinspektionen begär i skrivelse 2010-09-30
svar på vissa frågor med anledning av innehållet i skrivelsen.
Svaren skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast den 18 oktober 2010.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens begäran om komplettering 2010-09-30.
Komplettering till tidigare yttrande.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-10-14, § 152 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
rektor Gunilla Åkessons komplettering till tidigare yttrande.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Bidrag enligt skollagen (1985:1100) i form av
tilläggsbidrag Mål nr 3872---3895-10 – Yttrande

Dnr 2010.142 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Lejonskolan AB, Kristianstad har till kammarrätten överklagat
förvaltningsrättens dom den 15 juli 2010 i mål nr 6557-10,
6713-10, 6714-10 och 6851-10 avseende av barn- och
utbildningsnämnden beslutade tilläggsbelopp för elever vid
Lejonskolan.
Kammarrätten har i beslut 2010-09-06 meddelat prövningstillstånd
och i föreläggande 2010-09-10 meddelat att yttrande i ärendet
önskas inom 30 dagar från det nämnden tagit del av handlingarna.
Handlingar i ärendet
Kammarrättens beslut och föreläggande.
Yttrande daterat 2010-10-13.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-10-14, § 153 beslut. Arbetsutskottet beslöt att anta
förvaltningens förslag till yttrande daterat 2010-10-13 som sitt
eget yttrande till kommarrätten.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Uppdrag att fatta beslut om tillskott till bidrag
resterande del av året – enskilda verksamheter och
fristående skolor
Dnr 2010.376 002

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt barn- och
utbildningsförvaltningens controller att besluta om tillskott till bidrag
resterande del av året.
Ärendet
Arbetsutskottet fattade 2010-01-28, paragraferna 10-48 beslut om
bidrag 2010 (grundbelopp) till enskilda verksamheter inom
barnomsorgen och fristående skolor.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-02-25, § 22 att delegera
åt barn- och utbildningsnämndens controller att besluta om
grundbelopp för enskilda verksamheter och fristående skolor
resterande del av året.
Arbetsutskottet har 2010-10-14, paragraferna 154-179 fattat beslut
om tillskott till bidragen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-28 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden delegerar åt barn- och
utbildningsförvaltningens controller att besluta om tillskott till bidrag
resterande del av året.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Val av barn- och utbildningsnämndens ledamot och
ersättare i programrådet för det fjärde året på
teknikprogrammet resterande del av mandatperioden
2007-2010
Dnr 2010.377 600

Beslut
Lena Svensson (c) utses som ledamot och Joachim Fors (s) som
ersättare i programrådet för det fjärde året på Teknikprogrammet.
Dessutom godkänns att Joachim Fors (s) representerat nämnden i
rådet vid tidigare tillfällen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-14, § 189 där man förslog att
Lena Svensson (c) utses som ledamot och Joachim Fors (s) som
ersättare i programrådet för det fjärde året på Teknikprogrammet.
Dessutom godkänns att Joachim Fors (s) representerat nämnden i
rådet vid tidigare tillfällen.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Eva Persson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Elevärende – Bjärnums skola
Dnr 2010.355 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att utvecklingsledare
Göran Elvirsson fört barn- och utbildningsnämndens talan i
ärendet den 7 oktober 2010.
Ärendet
Med anledning av anmälan angående trakasserier av elev har
skolinspektionen har den 7 oktober 2010 på begäran bland andra
träffat utvecklingsledare Göran Elvirsson för diskussioner kring
- skolpliktsbevakningen
- placering i särskild undervisningsgrupp och
- värdegrundsarbetet
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-28, § 190 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner att utvecklingsledare Göran Elvirsson
fört barn- och utbildningsnämndens talan i ärendet den 7 oktober
2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag
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§ 146

Anmälan angående skolsituationen för gymnasieelev
dnr 41-2009:294 – Yttrande
Dnr 2009.350 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har 2010-10-19 per e-post ställt förfrågan om
nämnden ställer sig bakom de av rektor Eva-Carin Andersson
avgivna yttrandena daterade 22 oktober 2009 och 25 november
2009 i rubricerat ärende.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-10-21, § 215 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig
bakom de av rektor Eva-Carin Andersson i ärendet avgivna
yttrandena till skolinspektionen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
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§ 147

Möjligheter och konsekvenser av att inrätta ett hem för
vård och boende (HVB) för ensamkommande barn och
ungdomar i Hässleholms kommun – Yttrande
Dnr 2010.285 700

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2010-10-21 med den av Lena Nilsson föreslagna kompletteringen
som yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-08-11, § 159 beslutat att
inhämta yttrande från barn- och utbildningsnämnden över den av
socialnämnden gjorda utredningen om vilka möjligheter det finns och
vilka konsekvenser det blir av att inrätta ett hem för vård och
boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar i
Hässleholms kommun.
Yttrandet skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast den
31 oktober 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-08-11, § 159 med av
socialnämnden överlämnad utredning samt socialchefens
kompletterande material.
Yttrande daterat 2010-10-21 och kompletterat 2010-10-28.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande daterat 2010-10-21 som sitt eget yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar att yttrandet kompletteras med följande:
Redovisade merkostnader är kopplade till undervisningssituationen.
Beroende av var i kommunen ett HVB-hem placeras kan merkostnaderna bli
betydligt högre. Utifrån detta framhåller barn- och utbildningsnämnden
nödvändigheten i att få vara delaktig i en diskussion om placering av HVBhem.
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§ 148

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-10-28 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
P-O Henriksson, skolskjutsansvarig
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Lars Andreasson, rektor
Marie Andersson, rektor
Annika Persson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Johan Johansson, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
John Brogård, rektor
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Paul Szabo, rektor
Lotta Christensson, rektor
Annika Holmqvist, rektor
Annika Persson, rektor
Pernilla Bill, rektor
Kristina Liljerup, skolområdeschef
Håkan Arvidsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Jan-Anders Johnsson, rektor
Justerare
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Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bo Garsén, rektor
Bodil Tingvar Boo, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, skolområdeschef
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Gunilla Åkesson, rektor
Monica Nilsson, rektor
Camilla Zander, rektor
Kerstin Bonin, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Inger Persson, rektor
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§ 149

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens beslut 2010-08-11, § 142 att i enlighet med
barn- och utbildningsnämndens förslag 2010-06-10 till
specialpedagogiska skolmyndigheten i södra regionen inge
intresseanmälan om att nyetableringen av statlig specialskola
för elever med grav språkstörning ”Hällsboskolan 3” och regionalt
resurscenter för döva och hörselskadade förläggs till Hässleholms
kommun.
Dnr 2010.233 600
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§ 150

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Mats Olsson, avdelningschef lokalförsörjningsenheten och
Annika Persson, rektor Västerskolan F-9 redogör för pågående
ombyggnad av Västerskolan.

Justerare

2

Redovisning av nu kända förändringar av kostnader och intäkter
2011.

3

Avtal med omsorgsnämnden avseende inköp av skolmåltider
till vissa enheter i Bjärnum, Vittsjö och Farstorp

4

Skrivelse från Patric Jeppsson avseende upprustning av Mala
skola.
2010.359 291

5

Förlikningsavtal mellan Hässleholms kommun och Hässleholms
Montessoricentrum AB avseende ersättning för merkostnaderna
som kommunen åsamkats för maten på förskolan till följd av att
HMC inte sagt upp avtalet med sjukhuset i samband med
övertagandet av förskolan Ekbacken.
Dnr 2009.111 622

6

Skrivelse daterad 2010-10-17 med ansökan om
kostnadsersättning för resor och mat vid dotterns praktikveckor.
Dnr 2010.378 618
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§ 151

Anmälan av nytt ärende
Ärendet
Jonathan Jönsson (m) anmäler följande ärende:
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om
nämnden kan ta del av sekretessbelagda handlingar
digitalt genom en säker inloggning eller där handlingen/handlingarna
är avidentifierade.

Justerare

Utdragsbestyrkande

