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Sammanträdesdag
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Sid

1 (23)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:35
sammanträdet ajournerat 08:35-09:30

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Kristina Lind (kd), 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)
Andreas Dahlberg (s)
Lisa Persson Rosenkvist (c), tjänstgörande för Lena Olsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Christofer Olofsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 32-37
Claes Ruderstam (SACO), §§ 32-37

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Kenneth Aronsson
Barn- och utbildningskontoret, tisdagen den 31 mars 2009

Justerade paragrafer

§§ 32-47
(§ 36 finns också i separat protokoll eftersom paragrafen var omedelbart justerad)

Underskrift

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Kenneth Aronsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-03-26

Datum då anlaget
sätts upp

2009-04-02

Datum då anslaget
tas ned

2009-04-27

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 32

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
2009 – Komplettering
Dnr 2009.44 012

Beslut
Verksamhetsplanen kompletteras på sidan 6 under
Stark ekonomi
BUN:s mål
med följande:
-

20 % av interkommunala ersättningar avseende elevavgifter
(netto) i grundskolan disponeras av förvaltningsledningen.

-

20 % av intäkter från extern lokaluthyrning disponeras av
förvaltningsledningen.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-02-26, § 21
verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 29 där man föreslog, enligt
förvaltningens förslag, att verksamhetsplanen kompletteras på
sidan 6 under Stark ekonomi BUN:s mål
med följande:

Justerare

-

20 % av interkommunala ersättningar avseende elevavgifter
(netto) i grundskolan disponeras av förvaltningsledningen.

-

20 % av intäkter från extern lokaluthyrning disponeras av
förvaltningsledningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—02-28
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-03-11 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2009-03-11 med riktpunkt den 28 februari
2009 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-03-11.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 30 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-03-11 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Ny ledningsorganisation för barnomsorg och
grundskola – Rektorsområden inom skolområden
samt antal rektorstjänster fördelade per
skolområde
Dnr 2007.378 001

Beslut
Organisationen för rektorsområden inom respektive skolområde
samt antal rektorstjänster fördelade per skolområde fastställs
enligt förvaltningens förslag 2009-02-20.
En utvärdering och uppföljning av organisationen ska ske.
Protokollsanteckning
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter påtalar att
ledningsorganisationen är underfinansierad samt att antalet
rektorstjänster borde vara 43 som i ursprungsförslaget och inte
som nu 37,7 tjänster.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-11-27, § 175 att
barnomsorg och grundskola skulle organiseras i följande fem (5)
skolområden:
-

Skolområde A (nuvarande rektorsområde 1, 3 och
Silviaskolan)
Skolområde B (nuvarande rektorsområde 9 och 6)
Skolområde C (nuvarande rektorsområde 2 och 7)
Skolområde D (nuvarande rektorsområde 8 och 5)
Skolområde E (nuvarande rektorsområde 4)

Skolområdet skall ledas av en skolområdeschef som utses vid barnoch utbildningsnämndens aprilsammanträde.
Inom varje skolområde ska det finnas rektorer för de olika
verksamheterna med lagstadgat ansvar för barn och elever.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-11-27 preliminär
organisation för rektorsområden inom respektive skolområde (totalt
43 rektorsområden) samt antal rektorstjänster fördelade per
skolområde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen har 2009-02-20 tagit fram förslag till slutlig
organisation för rektorsområden inom respektive skolområde (totalt
41 rektorsområden) och antal rektorstjänster fördelade per
skolområde (37,7 tjänster).
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2009-02-20.
Förvaltningens förslag
Organisationen för rektorsområden inom respektive skolområde
samt antal rektorstjänster fördelade per skolområde fastställs
enligt förvaltningens förslag 2009-02-20.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 33 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Nilsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s), Johan
Berglund (m) och Eva Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 35

Förskola och eventuell skolverksamhet i Stralsunds
lokaler, Garnisonen
Dnr 2009.94 611

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen att det i Stralsunds lokaler
inrättas verksamhet med preliminär inriktning, förskola för 45-50
barn, förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3 samt fritidshem.
Anhållan görs också om att kompensation skall
utgå för hyreskostnaden till barn- och utbildningsnämnden.
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att
överföra förskoleenheter med bristande lokalkvalitet till
Stralsunds lokaler samt att utreda skolornas elevunderlag och
framtida upptagningsområden i centrala Hässleholm.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-10-23, § 152 att 20
nya förskoleplatser skulle inrättas under våren 2009 i
Stralsunds lokaler, en före detta skolbyggnad på Garnisonen.
Stralsund ägs och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget
HIBAB.
Byggnationen av bostäder inom området Hassellunden samt
den planerade byggnationen på området Finjasjö park innebär att
barnantalet inom nuvarande skolområde 3, Väster successivt
kommer att öka.
Det utökade elevunderlaget innebär att en etablering av följande
verksamheter i Stralsunds lokaler behövs:
Från höstterminen 2010 - En förskoleklass samt fritidshem
Från höstterminen 2011 - En förskoleklass och en årskurs 1
klass
Från höstterminen 2012 - En förskoleklass, en årskurs 1 och en
årskurs 2 klass
Från höstterminen 2013 - En förskoleklass och en klass vardera
av årskurs 1, 2 och 3
För förskolan behövs 45-50 nya platser inom området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2009-03-09.
Förvaltningens förslag
Anhållan inges till kommunstyrelsen att det i Stralsunds lokaler
inrättas verksamhet med preliminär inriktning, förskola för 45-50
barn, förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3 samt fritidshem.
Anhållan görs också om att kompensation skall
utgå för hyreskostnaden till barn- och utbildningsnämnden.
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att
överföra förskoleenheter med bristande lokalkvalitet till
Stralsunds lokaler samt att utreda skolornas elevunderlag och
framtida upptagningsområden i centrala Hässleholm.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 36 där man föreslog att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan
något förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Nilsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s), Lisa
Persson Rosenkvist (c), Johan Berglund (m) och Nils Bergkvist
(fv) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Gymnasieskolans organisation inför den preliminära
intagningen läsåret 2009-2010
Dnr 2008.457 612

Beslut
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret 20092010 fastställs den av förvaltningen föreslagna revideringen av
tidigare fastställd preliminär organisation.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-12-18, § 188
gymnasieskolans organisation inför den preliminära intagningen
läsåret 2009-2010.
Efter inkomna ansökningar till gymnasieskolan föreslår förvaltningen
följande ändring av gymnasieskolans organisation inför den
preliminära intagningen.

Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Estetiska programmet, bild o formgivning
Estetiska programmet, musik
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet, trä- o möbelteknik
Hotell- och restaurangprogrammet
Industriprogrammet, verkstadsteknik
Industriprogrammet, plåt- och svetsteknik
Industriprogrammet, textil o konfektion
Internationella programmet, specialutformat
Idrottsprogram specialutformat
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Totalt
antal platser
Justerare

LÄSÅRET
2008-2009
INTAGNING
Slutlig

LÄSÅRET
2009-2010
INTAGNING
Preliminär

LÄSÅRET
2009-2010
INTAGNING
Preliminär

Antal platser
40
24
48
16
24
32
71
0
48
8
24
16
32
30
64
24
64
100
665

Antal platser
40
24
32
16
24
32
46
16
24
8
24
16
32
30
64
24
64
80
596

Antal platser
40
24
32
10
20
32
46
16
24
0
0
24
60
30
64
20
64
80
586

Utdragsbestyrkande

(BUN:s
beslut
08-12-18)

Justering av
den 08-12-18
beslutade
organisationen
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 39 där man föreslog att det
inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret 20092010 fastställs den av förvaltningen föreslagna revideringen av
tidigare fastställd preliminär organisation.
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§ 37

Sammanläggning av förskolorna i Hörja och Röke
Dnr 2009.95 710

Beslut
Sörgårdens förskola i Röke och Lilleby förskola i Hörja slås
samman till en förskola med placering i Hörja skolas lokaler så
snart renoveringen av denna är klar.
Framställan inges till kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning om att renovering och
ombyggnadsarbete av Hörja skola påbörjas snarast.
Representanter för föräldrarna skall ges möjlighet att delta i
planeringen av renoverings- och ombyggnadsarbetet.

Ärendet
Rektor Sven-Ingvar Jönsson, område 4 Tyringe redovisar i
skrivelse 2009-02-25 för resultatet av de studier som gjorts
avseende beläggningarna på förskolorna Sörgården i Röke och
Lilleby i Hörja.
Till följd av det låga antalet barn har skolledningen träffat
föräldrar från Hörja och Röke vid två tillfällen. En majoritet av
föräldrarna har ställt sig positiva till en sammanläggning av
förskolorna i Hörja och Röke och att en gemensam förskola
placeras i Hörja skola efter att denna renoverats och byggt
om.
Handlingar i ärendet
Rektor Sven-Ingvar Jönssons skrivelse 2009-02-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 40 där man föreslog att
Sörgårdens förskola i Röke och Lilleby förskola i Hörja slås
samman till en förskola med placering i Hörja skolas lokaler så
snart renoveringen av denna är klar.
Framställan inges till kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning om att renovering och
ombyggnadsarbete av Hörja skola påbörjas snarast.
Representanter för föräldrarna skall ges möjlighet att delta i
planeringen av renoverings- och ombyggnadsarbetet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Plan för intern kontroll 2009
Dnr 2009.93 600

Beslut
Plan för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2009
fastställs enligt förslag 2009-03-06.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2008-11-26, § 150 regler för
intern kontroll i Hässleholms kommun.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa
att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och
utvärdering i hela den kommunala organisationen fungerar
tillfredsställande.
Styrelser och nämnder ska, genom den interna kontrollen med
rimlig grad av säkerhet, säkerställa att följande mål uppnås:
-

Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål
som fastställts
verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
politiker och personal ska skyddas från oberättigade
misstankar
fattade beslut ska verkställas och följas upp
kommunens räkenskaper ska vara rättvisande
kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ska årligen
godkänna en intern kontrollplan och en granskningsrapport med
resultatet av det senaste årets interna kontroll. Den interna
kontrollplanen ska omfatta perioden januari till december.
Planen ska överlämnas till ekonomikontoret senast den 31 mars
det år som planen omfattar och granskningsrapporten senast i
samband med införandet av verksamhetsberättelsen.
Förvaltningen har 2009-03-06 tagit fram förslag till plan för 2009
års interna kontroller av barn- och utbildningsnämndens
verksamhet där följande granskningsområden föreslås:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reseräkningar och körrapporter
Inventarieredovisning
Hantering av kontantkassor
Elevproduktion
Efterkontroll av barnomsorgsavgifter
Elevtransporter med taxi
Diarieföring
Matkuponger
Lönerapportering
Delegation
Måluppfyllelse
Arkivvård

Merparten av kontrollinsatserna kommer att omfatta
områdena 1 (Sösdala), 3 (Väster) och 6 (Vinslöv) samt
Hässleholms Tekniska skola.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-10-23, § 157 att
genomföra efterkontroll av 2007 års barnomsorgsavgifter.
Måluppfyllelsen kontrolleras i samband med arbetet med
kvalitetsredovisningarna.
Kommunstyrelsen har 2008-10-29, § 194 beslutat att kontroll av
avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial ska ingå som ett
övergripande kontrollmoment för samtliga nämnder.
Handlingar i ärendet
2009 års plan för intern kontroll daterad 2009-03-06.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 32 där man föreslog att plan för
barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2009 fastställs
enligt förslag 2009-03-06.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2009.89 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2009-03-04 för åtgärder som vidtagits mot en
elev med bl.a. interimistisk avstängning under tiden 2009-03-04—
03-17 (Gymnasieförordningen 6 kapitlet 23-24 paragraferna) i
avvaktan på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Eleven har inbjudits att muntligen yttra sig inför barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 28 där man beslöt att som ett
brådskande ärende godkänna den av rektor vidtagna åtgärden med
interimistisk avstängning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Anmälan angående kränkande behandling m.m. av
grundskoleelev vid Läredaskolan Dnr 51-2008:2894 –
Yttrande
Dnr 2008.364 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen anhåller i förfrågan 2009-02-12 om yttrande över
anmälarens inkomna synpunkter i rubricerat ärende.
Yttrandet skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 13 mars
2009.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens förfrågan i skrivelse daterad 2009-02-12.
Förvaltningschefens yttrande daterat 2009-03-10.
Rektor Carola Krantz yttrande daterat 2009-03-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 35 där man p.g.a. att ärende
brådskade fattade beslut och beslöt att ställa sig bakom
förvaltningschefens yttrande 2009-03-10 och rektor Carola Krantz
yttrande 2009-03-10.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-03-26

§ 41

Anmälan angående inskrivning i särskolan i Hässleholms
kommun Dnr 41-2008:186 – Komplettering av tidigare
yttrande
Dnr 2008.412 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Gull-Britt
Persson Binnergårds komplettering 2009-03-19 av tidigare lämnat
yttrande.
Ärendet
Skolinspektionen fick den 22 oktober 2008 in en anmälan avseende
inskrivning i särskolan i Hässleholms kommun.
I skrivelse 2008-11-03 anhöll Skolinspektionen om yttrande i
ärendet. Barn- och utbildningsnämnden ställde sig den 27 november
2008, § 168 bakom rektor Gull-Britt Persson Binnergårds yttrande,
vilket skickats till skolinspektionen.
I förnyad skrivelse 2009-03-04 begär skolinspektionen komplettering
av tidigare yttrande.
Kompletterande yttrande skall efter erhållen dispens vara
skolinspektionen tillhanda den 3 april 2009.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2009-03-04.
Rektor Gull-Britt Persson Binnergårds komplettering 2009-03-19 till
tidigare avgivet yttrande.

Justerare
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§ 42

Anmälan angående tillgång till skolbarnsomsorg i
Hässleholms kommun Dnr 2009:400 – Uppföljning
Dnr 2009.45 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att
besvara skolinspektionens begäran i dess beslut 2009-03-04.
Ärendet
Skolinspektionen fick den 20 januari 2009 in en anmälan gällande
tillgång till skolbarnsomsorg i Hässleholms kommun.
Skolinspektionen anhöll i förfrågan 2009-02-04 om yttrande i
ärendet senast den 18 februari 2009.
Rektor Gull-Britt Persson Binnergård har 2009-02-10 besvarat
skolinspektionens frågor.
I skolinspektionens beslut 2009-03-04 meddelas att ärendet kommer
att följas upp. Kommunen ska därför senast den 1 september 2009
komma in med en redovisning till skolinspektionen över kommunens
utredning och bedömning av uppgifterna samt vilka åtgärder som
vidtagits eller planeras med anledning av vad som framkommit i
utredningen.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2009-03-04.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att
besvara skolinspektionens begäran i dess beslut 2009-03-04.

Justerare
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§ 43

Ansökan om att få starta enskilt fritidshem i Tyringe –
Svenska kyrkan, Finja pastorat
Dnr 2009.76 718

Beslut
Svenska kyrkan, Finja pastorat medges att bedriva
fritidshemsverksamhet i Tyringe för 20 barn från den 1 augusti
2009 under förutsättning att de erhåller övriga tillstånd.
Ärendet
Svenska kyrkan, Finja pastorat ansöker i skrivelse 2009-02-27 om
att från 2009-08-01 få starta ett enskilt fritidshem för 20 barn i
Tyringe.
De lokaler som är aktuella för verksamheten ligger i anslutning till
deras förskola Stjärnan, vilket gör att det kommer att bli ett nära
samarbete mellan dessa verksamheter.
Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2009-02-27 från Svenska kyrkan, Finja pastorat.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 37 där man föreslog att Svenska
kyrkan, Finja pastorat medges att bedriva fritidshemsverksamhet i
Tyringe för 20 barn från den 1 augusti 2009 under förutsättning att
de erhåller övriga tillstånd.
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§ 44

Förslag till förändring av specialskolans timplan –
Yttrande U2007/8201/S
Dnr 2008.499 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2009-02-24
som sitt eget yttrande till Utbildningsdepartementet innebärande att
Specialskolemyndighetens förslag till förändring av specialskolans
timplan tillstyrks i samtliga delar.
Ärendet
Utbildningsdepartement har 2008-12-18 remitterat till bl.a.
Hässleholms kommun som remissinstans Specialskolemyndighetens
redovisning av uppdrag angående översyn av timplanen för
specialskolan.
Kommunstyrelsen har 2008-12-22 översänt remissen för barn- och
utbildningsnämndens handläggning.
Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 31
mars 2009.
Handlingar i ärendet
Utbildningsdepartementets remiss 2008-12-18.
Yttrande daterat 2009-02-24.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2009-02-24
som sitt eget yttrande till Utbildningsdepartementet innebärande att
Specialskolemyndighetens förslag till förändring av specialskolans
timplan tillstyrks i samtliga delar.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-03-12, § 43 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerare
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§ 45

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-03-26 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, vik rektor
Uno Nilsson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Christel Ternemo, specialpedagogisk
samordnare

Justerare
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§ 46

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1

Skrivelse daterad 2009-02-24 från föräldrar angående förskolan
Ringgården i Hässleholms stad.
Dnr 2009.70 710

2

Skrivelse från Linda Dahlén avseende verksamheten på
Montessoriförskolan Villa Lärkan AB.
Dnr 2009.98 718

3

Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-23, § 14 avseende
ekologiska livsmedel. Beslut
Kommunen ska med kraft se till att i miljömålsprogrammet
angivet mål att andelen ekologiskt producerade måltider i skolor
och äldreboende ska uppgå till 20 % 2010 uppnås. Ambitionen
ska vara att andelen ekologiskt producerade måltider därefter ska
öka successivt.
Dnr 2006.244 622

Justerare
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§ 47

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Avtal mellan Högskolan i Kristianstad och Hässleholms kommun
avseende verksamhetsförlagd del av lärarutbildningen.
Dnr 2009.84 050
2

Justerare

Sverigedemokraten Patrik Jönssons motion med förslag om att
dialektundervisning skall införas i undervisningen. I denna skall
skånska såväl som göingemål ingå. Kunskap om förekomsten av
andra svenska dialekter skall också ingå.
Dnr 2009.71 101

Utdragsbestyrkande

Sid

23

