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Ledamöter
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Utses att justera
Justeringens plats, tid

Eva-Marie Lidén
Barn- och utbildningskontoret torsdagen den 3 mars kl. 16:30

Justerade paragrafer

§§ 37-55

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Johan Berglund

Justerare

………………………………………………………………..
Eva-Marie Lidén

Sid
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-02-24

Datum då anlaget
sätts upp

2011-03-04

Datum då anslaget
tas ned

2011-03-28

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 36

Revidering av föredragningslistan
Beslut
Följande ärende i föredragningslistan utgår:
- Motion om ny vaktmästareorganisation i skolan – Yttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 37

Handlingsplan mot narkotikamissbruk samt
lägesbeskrivning av drogsituationen i kommunen –
Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Biträdande utvecklingsledare Krister Dagneryd och drogsamordnare
Annica Nilsson redogör för handlingsplanen mot narkotikamissbruk
som är framtagen gemensamt med polisen och socialförvaltningen.
Annica Nilsson redogör dessutom för drogsituationen i kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 38

Årsredovisning 2010 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2011.243 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsberättelse för
2010 enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2010.
Handlingar i ärendet
Förslag till verksamhetsberättelse för 2010.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 80 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan
något förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Verksamhetsberättelse för 2010 antas enligt förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2011-02-24

§ 39

Investeringsbudget 2011
Dnr 2011.213 041

Beslut
De tilldelade medlen på 15 420 000 kronor fördelas enligt förslag
2011-02-04.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
investeringar 2011 tilldelats 15 420 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2011-02-04 till fördelning av tilldelad ram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 76 där man föreslog att de tilldelade
medlen på 15 420 000 kronor skall fördelas enligt förslag
2011-02-04.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 40

Driftbudgetens utfall 2010
Dnr 2011.168 042

Beslut
Redovisningen 2011-02-09 antas som 2010 års bokslut avseende
driften och överlämnas till kommunstyrelsen.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att få disponera
3 675 000 kronor av 2010 års överskott med följande motivering:

Justerare

-

1 900 tkr – för omdisponering till investeringsbudget för att
täcka kostnader för miljöanpassning av Mala skola då skolan har
ändrats från en F-3 skola med fritidshem till en F-6 skola med
fritidshem i samband med nedläggningen av Vankiva skola
höstterminen 2010.

-

500 tkr – beloppet motsvarar köp av utredningstjänst av extern
konsult för att korta/eliminera köerna för att få utredningar
genomförda av vårt elevhälsoteam. Åtgärden skulle utöver att
ge möjligheter till snabbare insatser för barnen/eleverna även
påverka elevhälsoteamets arbetsmiljö på ett mycket positivt
sätt.

-

163 tkr – Skolverket beviljade Hässleholms kommun
statsbidrag, 2 700 kronor/elev – totalt 362 000 kronor, för att
ha anordnat sommarskola 2010. Sommarskola vänder sig enligt
förordningen till elever i åldrarna 14-18 år som har svårigheter
att nå målen för utbildningen. Sommarskolan vänder sig till
elever som slutat årskurs 8 och som inte har nått målen i sv, sv
A, en och ma. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att de
elever i årskurs 9, vilka inte var godkända i de
behörighetsgivande ämnena till gymnasieskolan i
höstterminsbetygen skall erbjudas möjlighet till lovskola vecka
8, 2011. De medel – 163 tkr - som inte utnyttjades av
statsbidraget under sommaren kommer därför samma
elevgrupp till del under februari 2011. Syftet är att ytterligare
öka deras möjlighet att nå målen och bli behöriga för vidare
studier inom gymnasieskolans nationella program.

-

31 tkr – inför bokslutet 2009 interimsbokfördes en rest (41 tkr)
av Kulturrådets bidrag för inköp av litteratur till skolbiblioteken.
Beloppet var avsett att användas under 2010. På grund av att
ordinarie befattningshavare på skolbibliotekscentralen beviljades
tjänstledighet och att vikarie upprätthåller tjänsten har inköpen
av litteratur inte kunnat fullföljas som planerat.
Utdragsbestyrkande

Sid
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2011-02-24

-

26 tkr – under hösten införskaffades utrustning/lekredskap till
utemiljöerna på Tormestorps skola och Bullerbyns förskola. För
ändamålen fanns reserverade medel, förutom för inköpen, även
för montering/uppsättning. På grund av tidig vinter har
entreprenörerna inte kunnat fullfölja arbetet.

-

10 tkr – personalen på förskolorna Mio, Frö och Freja, samt
Bergmanska är utbildade/utbildar sig och arbetar efter den s.k.
Reggio Emilia-pedagogiken. Personalen tar emot studiebesök,
håller föreläsningar m.m. mot en mindre avgift. Intäkterna
tillsammans med fortbildningsanslag ska så småningom
möjliggöra en studieresa till Italien och Reggio Emilia-institutet.
Begärd kompletteringsbudget motsvarar hittills inkomna
intäkter.

-

240 tkr – eftersom antagningarna till det internationella
programmet utökats måste antalet resmål för den
internationella resan i årskurs 3 utökas. För rekognosering och
genomförande av resor krävs speciell kompetens hos
medföljande lärare. Eftersom en lärare under hösten varit
tjänstledig och fortbildning av fler lärare för uppdragen pågår
har en av höstens resor med nödvändighet fått flyttas till
februari 2011. Det innebär att tre resor genomförs under 2011
mot budget för två.

-

454 tkr – Silviaskolans verksamheter är till stor del finansierad
genom interkommunala avgifter och statligt bidrag. Den del av
överskottet som beror på lägre kostnader än budgeterat (utifrån
vilka den interkommunala debiteringen baserats) begärs i
kompletteringsbudget för att användas till uppdatering och
nyinköp av utrustning och hörselteknik för att upprätthålla
Silviaskolans standard. Beloppet önskas därför omvandlas till
investeringsmedel.

-

100 tkr – enligt budgetpropositionen 2010 tilldelades nämnden
100 tkr för utvidgning av barnvaccinationsprogrammet (HPV).
Upphandlingen av HPV-vaccinet – vilket skötts av Stockholms
läns landsting - överklagades och har gått vidare till
överprövning i Kammarrätten. Utifrån detta har således
vaccineringen inte genomförts under 2010. Effekten blir att två
årskullar flickor måste vaccineras 2011. I nämndens budget
finns resurser för en årskull.

-

85 tkr – vaccination av främst MPR har inte genomförts p.g.a.
leveransproblem av vaccinet från läkemedelsbolaget. Nytt för
läsåret 2010/2011 är att även elever i årskurs 2 ska vaccineras.
Effekten är att dubbla vaccinationer måste genomföras under
2011. I nämndens budget finns resurser för en vaccination.
Utdragsbestyrkande

Sid
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-

112 tkr – överskott från grundskolornas elevcafeterior.

-

54 tkr – sponsorpengar till projekt för hälsoinformatörer och
tobaksfri duo.

Ärendet
Bokslutet för driften för år 2010 har tagits fram och visar ett
överskott på 5 492 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning, 2011-02-02, av 2010 års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 78 där man föreslog att
redovisningen 2011-02-09 antas som 2010 års bokslut avseende
driften och överlämnas till kommunstyrelsen.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att få disponera
3 675 000 kronor av 2010 års överskott för ändamål som redovisas
i bokslutet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 41

Investeringsbudgetens utfall 2010
Dnr 2011.242 042

Beslut
Förvaltningens redovisning antas som 2010 års bokslut avseende
investeringar.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att 2010 års överskott
uppgående till 507 000 kronor tillförs barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget 2011 för följande
ändamål:
-

75 tkr avseende barn- och utbildningsnämndens andel av
samarbetsprojektet för anpassning av utemiljön (parkering,
bollplan) vid Mötesplats Ljungdala tillsammans med
lokalförsörjningsavdelningen och fritidsförvaltningen.

-

105 tkr för upphandling av hörselteknisk utrustning som har
blivit försenad p.g.a. att skolan inte blev nöjd med den
utrustning som testades under hösten 2010 – Silviaskolan.

-

23 tkr för kopieringsmaskin som beställts under hösten 2010
men leverans kan ske först i januari 2011 – Silviaskolan.

-

190 tkr för inventarier till de lokaler vid Bjärnums skola där
ombyggnaden ännu inte är klar och därför inte har kunnat
köpas in.

-

114 tkr för arbetsmiljöanpassning av Mala skola där det krävs
ett helhetsgrepp och en större investering behöver göras vilken
nämnden avser att återkomma till i kompletteringsäskandet ur
driftbudgeten.

Ärendet
Förvaltningen har tagit fram bokslut för investeringar 2010.
Bokslutet visar ett överskott på 507 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning av 2010 års bokslut med specificering av förslag till
begäran i kompletteringsbudgeten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 79 där man föreslog att
förvaltningens redovisning antas som 2010 års bokslut avseende
investeringar.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att 2010 års överskott
uppgående till 507 000 kronor tillförs barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget 2011.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Platschefer vid enheterna inom skolområde Hässleholms
Gymnasium

Dnr 2010.145 600

Beslut
Till platschef vid
Hässleholms Tekniska Skola utses Per-Olof Johansson
Jacobsskolan utses Uno Nilsson
Ungdomscentrum utses Inger Persson
Befattningarna tillträds 2011-07-01.

Ärendet
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-08-26
§ 112 om ny ledningsorganisation ska skolområde Hässleholms
Gymnasium indelas i rektorsområden där tjänsternas
befattningshavare tillsätts med befintliga skolledare av
skolområdeschef och förvaltningschef gemensamt.
Skolområdet indelas i Hässleholms Tekniska Skola, Jacobsskolan
och Ungdomscentrum. En rektor vid varje enhet utses av barnoch utbildningsnämnden att vara tillika platschef.
Handlingar i ärende
Redovisning av fastställda rektorsområden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 77 där man föreslog att:
Till platschef vid
Hässleholms Tekniska Skola utses Per-Olof Johansson
Jacobsskolan utses Uno Nilsson
Ungdomscentrum utses Inger Persson
Befattningarna tillträds 2011-07-01.
Beslutsgång
Yrkande
Carina Westerlund (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Utbyggnad av barnomsorgen i Bjärnums tätort samt
avveckling av hyrd modul
Dnr 2011.251 290

Beslut
Ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att ta fram
alternativa förslag till lösningar där även enskilda verksamheter
ingår för att barnomsorgsbehovet i Bjärnums tätort skall
tillgodoses.
Ärendet
Kön till barnomsorgsplatser i Bjärnums tätort visar att efterfrågan
överstiger tillgången. Antalet födda barn ligger runt 35 per årskull
(2000-2010) och det är fem årskullar som går i förskola vilket
gör att det finns ett behov av ca 175 platser. Idag finns 147
platser innebärande att ca 30 platser saknas.
Ekebackens förskola (3 avdelningar) är en hyrd modulförskola som
efter det systematiska arbetsmiljöarbetet visat sig har många
brister.
Handlingar i ärendet
Rektor Lise-Lotte Hanssons skrivelse 2011-01-31.
Förvaltningens förslag
I Bjärnums tätort görs en utbyggnad av fem förskoleavdelningar,
detta för att efterfrågan på barnomsorgsplatser skall tillgodoses
samt att kraven i skollagen 2 a kap uppfylls.
Ekebackens förskola, med tre avdelningar, avvecklas.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 82 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras och att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativa förslag till
lösningar där även enskilda verksamheter ingår för att
barnomsorgsbehovet i Bjärnums tätort skall tillgodoses.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Planläggning av barnomsorgsbehovet i kommunen
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att planlägga det framtida
barnomsorgsbehovet i kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att planlägga
det framtida barnomsorgsbehovet i kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Lokaler och organisation för grundskolan i Hässleholms
stad – Stralsund
Dnr 2010.409 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte inrätta
förskoleklass och grundskola år 1-3 i Stralsunds lokaler på
Garnisonen läsåret 2011/2012.
Ärendet
Kommunstyrelsen godkände 2009-05-20, § 108 efter förslag från
barn- och utbildningsnämnden 2009-03-26, § 35 att det i
Stralsunds lokaler inrättas verksamhet med preliminär inriktning
förskola för 45-50 barn, förskoleklass, grundskola årskurserna
1-3 samt fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt dessutom 2009-03-26,
§ 35 att uppdra 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.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-11-03,
§ 129 presenterades utredning, daterad 2009-10-01, om
framtida upptagningsområden i Hässleholms centralort.
Utredningen stödde tidigare tagna beslut avseende inrättande
av skolverksamhet i Stralsunds lokaler på Garnisonen.
För att säkerställa en hållbar planering utifrån lokalutredningens
förslag gjordes 2010-09-16 en förnyad utredning där följande
framgick:
- Befintligt och hittills känt elevunderlag i skolområdena Syd och
Nordväst motiverar för närvarande inte öppnandet av en ny
skolenhet på Stralsund. Stralsund bör istället utnyttjas som
förskola fram till dess att en ny bedömning görs.
- Inga förändringar föreslås av nuvarande upptagningsområden
i centralorten, men gränsdragningen måste vara flexibel.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- Skolområdescheferna i skolområdena Syd, Nordväst och Öst
skall tillsammans med berörda rektorer regelbundet göra en
avstämning av elevunderlaget i centralorten. Avstämningen
skall vara inriktad på såväl lång (5 år) som kort (0,5 – 1,5 år)
sikt.
- Regelbunden årlig dialog skall ske mellan tjänstemän och
barn- och utbildningsnämndens presidium kring olika
konsekvenser och lösningar avseende elevflödet i centralorten.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt med anledning härav vid
sitt sammanträde 2010-11-25, § 157 att ge förvaltningen i
uppdrag att göra en årlig avstämning av elevunderlaget i
centralorten. Denna skall ligga till grund för en eventuell start av
skola på Stralsund, Garnisonen.
Bedömning inför läsåret 2011-2012
Då inga förändringar har skett i befintligt och hittills känt
elevunderlag, kvarstår tidigare bedömning nämligen att avvakta
med start av förskoleklass på Stralsund. Stralsund skall utnyttjas
som förskola fram till dess ny bedömning görs.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte inrätta
förskoleklass och grundskola år 1-3 i Stralsunds lokaler på
Garnisonen läsåret 2011/2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Kommunrevisionens granskning av Musik- och
kulturskolan – Yttrande
Dnr 2010.413 007

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2011-02-17 till yttrande som sitt eget yttrande över
revisionsrapporten.
Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3, har med biträde av Lars Eriksson
på Ernst & Young genomfört en granskning av Musik- och
kulturskolan. Granskningens syfte har varit att belysa styrning och
uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Musik- och
kulturskolan är inte en obligatorisk kommunal verksamhet och
regleras därför inte i skollagen. Verksamheten är avgiftsbelagd.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad september
2010.
Kommunledningskontoret har 2010-11-12 remitterat
revisionsrapporten till barn- och utbildningsnämnden för utredning
och yttrande. Yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda
2011-03-03.
Handlingar i ärendet
Revisionsrapport daterad september 2010.
Yttrande daterat 2011-02-17.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2011-02-17 till yttrande som sitt eget yttrande över
revisionsrapporten.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 47

Anmälan angående bristande tillsyn för elev vid
skolbarnsomsorgen vid Västerskolans fritidshem
Dnr 41-2011:126 – Yttrande
Dnr 2011.96 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Deltar inte i beslutet
Annika Odelstav (s) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Skolinspektionen har den 12 januari 2011 tagit emot en anmälan
avseende elev vid Västerskolan. I anmälan uppges bland annat att
eleven skadades i samband med att han utövade en aktivitet i
gymnastiksalen i oktober 2009.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-01-18 yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen
tillhanda senast den 11 februari 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens Skrivelse 2011-01-18.
Rektor tillika förskolechef Annika Perssons yttrande 2011-02-07.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-02-10, § 72 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
rektor tillika förskolechef Annika Perssons yttrande.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
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§ 48

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Bjärnums skola Dnr 41-2010:5028 – Yttrande
Dnr 2010.355 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Deltar inte i beslutet
Annika Odelstav (s) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Barn- och elevombudet (BEO) har den 15 september 2010 tagit
emot en anmälan angående skolsituationen för elev vid Bjärnums
skola.
BEO har beslutat att överlämna ärendet i den del det avser
kränkande behandling till Diskrimineringsombudsmannen. BEO har
vidare kommit fram till att resterande del av ärendet ska
handläggas av enheten för anmälningsärenden i Lund.
I beslut 2010-11-23 kritiserar skolinspektionen Hässleholms
kommun för att inte ha följt författningarnas krav avseende särskilt
stöd och rätten till utbildning men vidtar ingen åtgärd avseende
samarbete mellan skola och hem.
Hässleholms kommun skall senast den 18 februari 2011 lämna en
redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
beslutet.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2010-11-23.
Skolområdeschef Kristina Liljerups yttrande daterat 2011-02-03.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-02-10, 73 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
skolområdeschef Kristina Liljerups yttrande 2011-02-03.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Justerare
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§ 49

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Läredaskolan i Hässleholms kommun Dnr 41-2010:4351 –
Yttrande
Dnr 2010.268 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Göran
Niléhns redovisning 2011-02-03 av vidtagna åtgärder.
Ärendet
Skolinspektionen har den 26 juli 2010 tagit emot en anmälan
avseende en elev vid Läredaskolan.
I beslut 2010-12-09 kritiserar skolinspektionen Hässleholms
kommun för att inte ha följt författningarnas krav avseende
rätten till särskilt stöd men har inget att anmärka avseende
arbetet med att motverka kränkande behandling.
Hässleholms kommun ska senast den 10 mars 2011 lämna en
redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
beslutet.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2010-12-09.
Rektor Göran Niléhns redovisning 2011-02-03 av vidtagna
åtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 74 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Göran
Niléhns redovisning 2011-02-03 av vidtagna åtgärder.
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§ 50

Delegation att avge yttrande till skolinspektionen i de
fallen arbetsutskottets eller nämndens yttrande inte
kan inväntas
Dnr 2011.240 001

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt presidiet att avge
yttrande/svar till skolinspektionen i de fallen yttrandet/svaret inte
hinner behandlas vid barn- och utbildningsnämndens eller
arbetsutskottets ordinarie sammanträden.
Ärendet
När Skolinspektionen begär ett yttrande eller meddelar ett beslut
ställs detta till Hässleholms kommun. Det kan gälla en anmälan
gjord av vårdnadshavare eller ett tillsynsbeslut och där
inspektionen vill att kommunen ska yttra sig. Yttrandet skall
lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar, nämndsordförande,
utskott eller berörd nämnd.
Tiden för svarsskrivelserna har minskat drastiskt eftersom
skolinspektionen kritiserats för sina långa handläggningstider. Från
att ett ärende inkommit till kommunen tills svarsskrivelsen ska vara
myndigheten tillhanda rör det sig numera om två till två och en
halv vecka. Inkommer skrivelsen en fredag kan tiden krympa
ytterligare med upp till tre dagar innan verksamheten som ska
skriva svaret har dokumentet i sin hand.
Varje ärende kommuniceras numera också minst två gånger då
varje part får reagera på motpartens svar.
Skolinspektionen menar också att framskjutande av datum då
svarsskrivelser skall vara inne skall inte beviljas framöver.
Förvaltningen förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt ordföranden att avge
yttrande/svar till skolinspektionen i de fallen yttrandet/svaret inte
hinner behandlas vid barn- och utbildningsnämndens eller
arbetsutskottets ordinarie sammanträden.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-02-10, § 75 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att det delegeras åt presidiet att avge
yttrande/svar till skolinspektionen i de fallen yttrandet/svaret inte
hinner behandlas vid barn- och utbildningsnämndens eller
arbetsutskottets ordinarie sammanträden.
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Carina Westerlund (s)
yrkar bifall till ordförandens förslag.
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§ 51

Nyckeltal år 2010 i jämförelse med åren 2008 och 2009
- Information
Dnr 2011.353 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2011-02-22 nyckeltal för 2010 i
jämförelse med åren 2009 och 2008. I nyckeltalen ingår inte
kommungemensamma kostnader.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2011-02-22 av nyckeltal.
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§ 52

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunförbundet Skånes skrivelse 2010-01-27 angående avtal
om en regional samverkansorganisation kring ”En skola på
vetenskaplig grund”.
2

Skolinspektionens begäran i beslut 2011-02-10 om underlag
inför riktad tillsyn av handläggning och utredning inför beslut
om mottagande i särskola.
Dnr 2011.229 617

3

Diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut 2011-02-08. DO
gör bedömningen att DO inte kan göra antagligt att T4-skolan
gjort sig skyldig till diskriminering.
Dnr 2010.375 606

4

N Perssons överklagande av retroaktiv debitering för
barnomsorgsavgift avseende år 2008 efter inkomstkorrigering.
Förvaltningsrättens beslut 2011-01-25
-

överklagande avvisas efter laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om rättidsprövning
- N Perssons talan avvisas efter laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om överklagbarhet.
Dnr 2010.437 710

Justerare

5

IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB har hos
skolinspektionen begärt omprövning av beslutat avslag om att
få godkännande som huvudman för förskoleklass och
grundskola vid John Bauer Organization grundskola i
Hässleholms kommun. Skolinspektionen meddelar
i beslut 2011-01-27 att man efter omprövning inte finner någon
anledning att ändra sitt beslut.
Dnr 2010.161 611

6

Anmälan angående skolsituationen för elev vid Hästveda skola.
Skolinspektionen beslutade 2011-01-20 att inte rikta någon
kritik mot Hässleholms kommun avseende rätten till utbildning.
Dnr 2010.390 606
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Skolinspektionen har i omprövningsbeslut 2011-01-28 godkänt
Hörby yrkesgymnasium AB som huvudman för gymnasieskola
avseende det nationella Fordons- och transportprogrammet med
inriktningarna Transport samt Karosseri och lackering i Hörby
kommun.
Dnr 2010.163 612

8

Skolinspektionens beslut 2011-02-03 att godkänna Plusgymnasiet
AB som huvudman för gymnasieskola i Kristianstad för utbildning
på det nationella Estetiska programmet med inriktning Musik.
Dnr 2010.181 612

9

Skolinspektionen har 2011-01-28 beslutat att avslå
Framtidspedagogen i Höör AB:s ansökan om gymnasieskola för
utbildning avseende det nationella Hotell- och turismprogrammet
inriktning Turism och resor och det nationella
Naturbruksprogrammet inriktning Skog vid Färsgymnasiet i Höörs
kommun.
Dnr 2010.199 612

10 Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-31 att avslå barn- och
utbildningsnämndens framställan 2010-09-22, § 125 om
budgetkompensation med 613 000 kronor för ökade
bidragskostnader till enskilda verksamheter och fristående skolor
2010.
Dnr 2010.328 041
11 Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-31, § 6 att ändra
barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen, från taxa 1 till taxa 3.
Dnr 2010.283 710
12 Förste vice ordförande Lena Svensson rapporterar från
handikapprådets sammanträde 2011-02-17.
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§ 53

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Utfallet av pedagogiska måltider.
Dnr 2011.257 042

Justerare

2

Utvärdering av centrala elevhälsoenheten.
Dnr 2011.371 629

3

Utvecklingsuppdrag kring utbildning för nyanlända elever.
Dnr 2011.256 615

4

Placering av år 7-9 elever från Mala skola till T4-skolan.
Dnr 2009.393 600
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§ 54

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-02-24 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg
Åsa Persson, controller
Per-Olof Henriksson, trafikplanerare
Bodil Gustavsson, antagningssekreterare
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Anna Sjödin, rektor
Lisbeth Nordin, rektor
Annika Holmqvist, rektor
Annika Emilsson, tf rektor
Marie Andersson, rektor
Annika Persson, rektor
Bo Garsén, rektor
Kristina Stigsdotter, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Håkan Arvidsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Johan Johansson, rektor
Lena Hedenrud, rektor
Carola Krantz, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
John Brogård, rektor
Jane Fälth, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Pernilla Bill, rektor
Justerare
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Sven-Ingvar Jönsson, skolområdeschef
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Monica Nilsson, rektor
Camilla Zander, rektor
Gunilla Åkesson, rektor
Kerstin Bonin, rektor
Bo Garsén, rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef/rektor
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§ 55

Försöksverksamhet i ett skolområde med ökad
valfrihet för ”15-timmarsbarnen” – Utarbetande av
förslag
Dnr 2011.372 710

Beslut
Efter förslag från Lena Svensson (c) beslutar barn- och
utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag att i ett skolområde på försök införa ökad valfrihet för
”15-timmarsbarnen” innebärande att möjlighet ges att välja
vistelsetid antingen för- eller eftermiddag.
Kostnaden för projektets genomförande och utvärderingen av
detta skall tas ur barn- och utbildningsnämndens reserv.
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