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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2011-06-23

Sid

1 (30)

Barn- och utbildningskontoret, sammanträde kl. 08:30-12:00
Utbildning kl. 14:00-14:40

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (m), ordförande
Lena Svensson(c), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (s), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (kd)
Jonathan Jönsson (m)
Fredrik Borre (fp)
Agnetha Karlsson (mp)
Carina Westerlund (s) – kl. 12:00
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Pelle Svensson (s), tjänstgörande för Annika Odelstav (s)
Selwyn Gester (sd), tjänstgörande för Karina Jannerstig (sd)
– kl. 12:00
Richard Bernsheim (m)
Anders Edwall (c)
Gunnel Brännström (kd)
Lynn Thulin (m), § 134-154 från kl. 09:30
Paul Nordström (fv) – kl. 12:00
Lena N Andersson (s)
Linda Nilsson (v)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 132-140
Anette Persson (LO), §§ 132-140

Tjänstemän

Karin Karlén, förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg, §§ 132-154
Åsa Persson, controller, §§ 132-154
Jörn Engkvist, rektor §§ 130-131
Eva-Carin Andersson, områdeschef, §§ 133-134
Monica Ohlsson och Krister Dagneryd, biträdande utvecklingsledare,
§ 148
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Andreas Dahlberg
Barn- och utbildningskontoret tisdagen 2011-06-28, kl. 16:30

Justerade paragrafer

§§ 130-154
Paragraferna 130-131 finns även i separat protokoll

Underskrift

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Andreas Dahlberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-06-23

Datum då anlaget
sätts upp

2011-06-29

Datum då anslaget
tas ned

2011-07-22

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 130

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Hästveda skola Dnr 41-2011:3187 – Yttrande
Dnr 2010.390 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Jörn
Engkvist yttrande 2011-06-18.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har den 19 maj 2011 tagit emot en anmälan
gällande en elev vid Hästveda skola. I anmälan uppges bland annat
att eleven varit frånvarande från skolan och inte fått det stöd hon
behövt.
Skolinspektionen har i beslut 20 januari 2011, dnr 41-2010:5657,
behandlat frågan om aktuell elevs rätt till utbildning.
Skolinspektionens utredning i detta ärende avser rätten till särskilt
stöd. Dessutom granskas elevens rätt till utbildning efter den
20 januari 2011.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-06-24 yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen
tillhanda senast den 28 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-05-19.
Rektor Jörn Engkvist yttrande 2011-06-18.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Jörn
Engkvist yttrande 2011-06-18.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 131

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Hästveda skola Dnr 41-2011:3159 – Yttrande
Dnr 2011.938 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Jörn
Engkvist yttrande 2011-06-18.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har den 17 maj 2011 tagit emot en anmälan
gällande en elev vid Hästveda skola. I anmälan uppges bland annat
att eleven inte får det stöd han behöver.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-05-19 yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen
tillhanda senast den 28 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-05-19.
Rektor Jörn Engkvists yttrande 2011-06-18.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Jörn
Engkvist yttrande 2011-06-18.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 132

Gymnasieskolans organisation inför den slutliga
intagningen läsåret 2011-2012
Dnr 2011.444 612

Beslut
Inför den slutliga intagningen till gymnasieskolan läsåret
2011-2012 fastställs den av förvaltningen föreslagna
organisationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställd 2011-03-24, § 58
preliminär organisation för gymnasieskolan läsåret 2011-2012.
Förvaltningens förslag till organisation inför den slutliga
intagningen:
Läsåret
2011-2012
ANTAGNING
Preliminär

Slutlig

Antal platser
24
40
32
30
0
0
30
16
36
0
0
16
0
0
32
30

Antal platser
24
40
32
30
0
0
30
16
36
0
0
16
0
0
32
30

24
60
30

24
60
30

66
32
498

66
32
498

(BUN § 58/
2011)

Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet – Bild och formgivning
Estetiska programmet – Estetik och media
Estetiska programmet – Musik
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
Hantverksprogrammet – Finsnickeri
Hantverksprogrammet – Textil design
Industritekniska programmet – Produkt och maskinteknik
Industritekniska programmet – Svetsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet – Internationella
programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet – Internationella
programmet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt antal platser

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 133

Gymnasiesärskolans organisation läsåret 2011-2012
Dnr 2011.1032 617

Beslut
Gymnasiesärskolans organisation för läsåret 2011-2012 fastställs
enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Förvaltningen föreslår följande organisation för gymnasiesärskolans
program läsåret 2011-2012:
Läsåret
2007-2008

Nationella program
Yrkesträning
Autismgrupp
Verksamhetsträning
Totalt

Läsåret
2009-2010

Läsåret
2011-2012

Totalt

Från

Totalt

Från

Totalt

Från

antal
elever

Hlm

antal
elever

Hlm

antal
elever

Hlm

36
7
5
3
51

14
3
4
3

19
1
5
7
32

16
6
3
3
28

5
3
3
3

2
1
0
5

14 av dessa elever kommer från Hässleholms kommun och resterande 14
från andra kommuner.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 134

Administrativt stöd i område Särskolan – Information
Dnr 2009.461 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-04-29, § 47 att från
den 1 januari 2011 införa ny organisation i särskolan. Område
Särskolan består av både grund- och gymnasiesärskola.
Skolområdeschef Eva-Carin Andersson informerar dels muntligen
dels i skrivelse 2011-05-30 om förslag till administrativt stöd i
skolområde Särskolan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesdag
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§ 135

Budgetuppföljning avseende tiden 2011-01-01—05-31
Dnr 2011.694 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad 2011-06-09, som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 31 maj 2011 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2011 ett underskott på
4 691 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2011-06-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 166 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten, daterad 2011-06-09, som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

8
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§ 136

Mål för musik- och kulturskolan
Dnr 2011.970 613

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer mål för musik- och
kulturskolans verksamhet enligt förslag 2011-06-09 och
reviderat vid dagens sammanträde.
Ärendet
Vid revisionens granskning av musik- och kulturskolan framkom
att det bl.a. saknades tydliga mål för verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2011-01-27, § 35 att
uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av musik- och
kulturskolans mål, styrning och uppföljning.
Med utgångspunkt från vad som redovisas i granskningsrapporten
har mål tagits fram för musik- och kulturskolans verksamhet.
Handlingar i ärendet
Mål för musik- och kulturskolan daterad 2011-06-01 och
reviderad vid dagens sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 180.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

9
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§ 137

Kostnader för administration samt
uppföljningssystem vid musik- och kulturskolan –
Uppdrag
Dnr 2011.970 613

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att se till
att
- kostnader för ledning och administration står i paritet
med kostnaderna i barn- och utbildningsnämndens övriga
verksamheter.
- tillskapa ett för musik- och kulturskolan adekvat
kvalitetssäkringssystem för systematisk uppföljning av mål och
kvalitet.
Ärendet
Vid revisionens granskning av Musik- och kulturskolan framkom
att det bl.a. saknades tydliga mål för verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2011-01-27, § 35 att
uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av Musik- och
kulturskolans mål, styrning och uppföljning.
Nämnden har vid dagens sammanträde § 136 fastställt mål för
musik- och kulturskolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 180.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola
- Revidering av bilaga 1 Ansvarsfördelning
Dnr 2007.378 001

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna revideringar
i bilaga 1 Ansvarsfördelning avseende ledningsorganisation för
barnomsorg och grundskola.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-11-27, § 175
ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola.
I beslutets bilaga 1 Ansvarsfördelning mellan rektor och
förskolechef, områdeschef, centrala förvaltningen redovisas
ansvarsfördelningen mellan dessa.
Förvaltningen föreslår 2011-06-01 vissa revideringar av bilaga 1.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Ansvarsfördelning daterad 2011-06-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 181 där man föreslog att barnoch utbildningsnämnden fastställer föreslagna revideringar
i bilaga 1 Ansvarsfördelning avseende ledningsorganisation för
barnomsorg och grundskola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Delegation att tillsätta skolområdeschef i skolområde
Väst
Dnr 2011.1033 002

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt ordföranden att
tillsätta skolområdeschef i skolområde Väst.
Ärendet
Tjänsten som skolområdeschef i skolområde Väst har varit
ledigförklarad.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt ordföranden att
tillsätta skolområdeschef i skolområde Väst.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Tillsättning av anställning som musik- och
kulturskolechef, ref nr 7/11
Dnr 2011.760 023

Beslut
Bo Öhrman, Linköping förordnas på anställningen som musik- och
kulturskolechef vid musik- och kulturskolan från den 5 augusti
2011 och tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som musik- och kulturskolechef vid musik- och
kulturskolan har varit ledigförklarad.
17 sökande har anmält intresse för tjänsten.
Anställningsintervjuer har ägt rum med fyra av de sökande.
Samverkan har förevarit med de fackliga organisationerna.
Handlingar i ärendet
Annons om ledigförklarande.
Ansökningar till tjänsten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Jacobsskolan Dnr 41-2011:3148 – Yttrande
Dnr 2011.931 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har den 17 maj 2011 tagit emot en anmälan
avseende elevs skolsituation vid Jacobsskolan.
Skolinspektionen utreder rätten till stöd och information under
elevens tid på Jacobsskolan.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2011-05-25 att kommunen
yttrar sig över uppgifterna i anmälan och redovisar vilka åtgärder
som eventuellt har vidtagits eller kommer att vidtas. Yttrandet skall
vara skolinspektionen tillhanda senast den 10 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2011-05-25.
Rektor Uno Nilssons yttrande 2011-06-08.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-06-09, § 157 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
rektor Uno Nilssons yttrande 2011-06-08.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Anmälan angående kränkande behandling och rätten
till utbildning för elev i Hässleholms kommun
Dnr 41-2011:1254 - Yttrande
Dnr 2011.505 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen har den 1 februari 2011 tagit emot en anmälan.
I anmälan uppges bland annat att elev utsatts för kränkande
behandling av andra elever såväl vid Västerskolan som vid
Grönängsskolan.
Skolinspektionen begärde i skrivelse 2011-03-15 att kommunen
skulle yttra sig över uppgifterna i anmälan och redovisa vilka
åtgärder som eventuellt vidtagits eller kommer att vidtas.
Yttrandet skulle efter erhållen dispens vara skolinspektionen
tillhanda senast 2011-04-18.
Arbetsutskottet yttrade sig i ärendet 2011-04-14, § 127, där
man ställde sig bakom Paul Szabos yttrande.
Skolinspektionen har därefter meddelat att man vill ha
förtydligande avseende frågorna 1-12. Förtydligandet skall vara
skolinspektionen tillhanda senast den 10 juni 2011.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-06-09, § 158 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig
bakom rektor Paul Szabos yttrande 2011-06-08.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Tillämpning av skollagen avseende tilläggsbelopp för
elev vid Lejonskolan Mål nr 4599-11 – Yttrande
Dnr 2011.263 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelägger i skrivelse 2011-05-11 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonsskolans
överklagande över delegationsbeslut 2011-04-15 avseende
tilläggsbelopp för elev.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara förvaltningsrätten
tillhanda senast den 13 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens föreläggande 2011-05-11.
Förvaltningens yttrande 2011-06-01.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-06-09, 159 beslut. Arbetsutskottet beslöt att anta
förvaltningens yttrande 2011-06-01 som sitt eget yttrande till
förvaltningsrätten.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Tillämpning av skollagen avseende tilläggsbelopp för
elev vid Lejonskolan Mål nr 4709-11 – Yttrande
Dnr 2011.160 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Förvaltningsrätten förelägger i skrivelse 2011-05-12 barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över innehållet i Lejonsskolans
överklagande över delegationsbeslut 2011-04-15 avseende
tilläggsbelopp för elev.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara förvaltningsrätten
tillhanda senast den 13 juni 2011.
Handlingar i ärendet
Förvaltningsrättens föreläggande 2011-05-12.
Förvaltningens yttrande 2011-06-01.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-06-09, § 160 beslut. Arbetsutskottet beslöt att anta
förvaltningens yttrande 2011-06-01 som sitt eget yttrande till
förvaltningsrätten.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 145

Granskningsrapport för 2010 – Uppföljning av
konstaterade brister
Dnr 2011-06-01

Beslut
Avrapporteringen av utförd granskning godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
Ärendet
Under 2010 har förvaltningen genomfört granskning av
verksamheter med utgångspunkt från de av nämnden 2010-03-25,
§ 31 fastställda granskningsområdena.
I den till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
redovisade rapporten framgick att kontrollen 2010 innehöll några
brister under kontrollmomenten skolskjutsar och handlingsplaner.
Förvaltningen redovisar i rapport daterad 2011-06-01 för gjord
uppföljning av dessa områden.
Handlingar i ärendet
Granskningsrapport daterad 2011-06-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 175 där man föreslog att
avrapporteringen av utförd granskning godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
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§ 146

Ansökan om godkännande med rätt till bidrag att bedriva
enskild förskoleverksamhet – Göingekyrkan New Life
Dnr 2011.700 710

Beslut
Göingekyrkan New Lifes ansökan om förskoleverksamhet godkänns
med rätt till bidrag under förutsättning att de i ansökan saknade
handlingarna inkommer före starten.
Reservation
Selwyn Gester, Sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
”Det är Sverigedemokraternas uppfattning att det finns ett visst behov
av utökad förskoleverksamhet i Hässleholms tätort, varför vi i sak är
positiva till en sådan utbyggnad, såväl privat som kommunal. Dock är
vi kritiska till den starka religiösa inriktning som förskoleverksamheten
ämnar få enligt ansökan. Små barn är i behov av omsorg, lärande och
lek när föräldrarna jobbar, men de är definitivt inte i behov av religiös
indoktrinering.
Att ge tillstånd till religiösa eller politiska förbund att bedriva
barnomsorg anser vi vara oetiskt. Ej heller anser vi att sekter eller
privatpersoner med syfte att driva religiös eller politisk inriktning på
sin verksamhet skall ges tillstånd till detta. Således hade vi även varit
negativa till en socialdemokratisk, moderat, muslimsk eller
sverigedemokratisk inriktning på förskoleverksamheten.”
Linda Nilsson, vänsterpartiet medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att Göingekyrkan New Lifes ansökan om att få
bedriva förskoleverksamhet skall avslås. Att tillåta privata aktörer
inom barnomsorg och skola riskerar att dränera den kommunala
verksamheten. Vänsterpartiet anser även att det föreligger en
avsevärd risk att barnens rätt till och behov av mångfald inskränks.”
Ärende
Göingekyrkan New Life ansöker i skrivelse 2011-04-20 om ett
godkännande och därmed rätt till bidrag att bedriva enskild
förskoleverksamhet med början efter sommaren 2011 för 30 – 35 barn
i åldrarna 1-5 år.

Justerare
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Från och med den 1 juli 2009 började nya bestämmelser avseende
barnomsorgspeng att gälla innebärande att anordnare av enskild
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är att betrakta som
enskilda huvudmän, som skall ha godkännande av Hässleholms
kommun för att vara berättigade till bidrag från kommunen.
Godkännande skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden och
beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller gällande villkor
för godkännande.
Handlingar i ärendet
Göingekyrkan New Lifes ansökan 2011-04-20.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-05-10, § 154 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-26, § 125 där man beslöt att
återremittera ärendet.
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 176 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Göingekyrkan New Lifes ansökan om förskoleverksamhet godkänns
med rätt till bidrag under förutsättning att de i ansökan saknade
handlingarna inkommer före starten.
Beslutsgång
Yrkande
Selwyn Gester, sd yrkar att ansökan avslås.
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag, innebärande att ansökan bifalls.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner sitt eget
förslag bifallet.
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§ 147

Delbetänkandet ”Med rätt att välja” (SOU 2011:30) utredning om en flexibel specialskola (U2010:04) –
Yttrande
Dnr 2011.939 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande 2011-06-21
som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har, med anledning av att Hässleholms kommun
är remissinstans, översänt utbildningsdepartementets delbetänkande
”Med rätt av välja” (SOU 2011:30) till barn- och utbildningsnämnden
för utredning och yttrande.
Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den
31 augusti 2011.
Handlingar i ärendet
Utbildningsdepartementets remiss 2011-04-20.
Yttrande daterat 2011-06-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 177 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden.
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§ 148

Kvalitetsredovisning 2010
Dnr 2011.968

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2010 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2010.
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 2010.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2010.
Innehållet är i första hand hämtat från de kvalitetsredovisningar som
förskolorna, fritidshemmen, grundskolorna, Silviaskolan, Musik &
Kulturskolan, särskolan och gymnasieskolorna har upprättat för 2010
utifrån av centrala förvaltningen lämnade riktlinjer.
Handlingar i ärendet
Kvalitetsredovisning 2010 för Hässleholms kommuns skolor.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2010 antas som
barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2010.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 178 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden.
Justerare
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§ 149

Utdelning av kvalitetsutmärkelse 2011
Dnr 2011.969 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delar ut diplom och stipendium till
följande:
-

5 000 kronor
till arbetslaget, Kathrina Gustavsson och Marita Gunnarsson, i
Ljungdalaskolans kök för deras arbete som gör att måltiderna
utgör en del av den dagliga pedagogiska verksamheten.

-

5 000 kronor
till Anna Karlsson, video/animationslärare för hennes föredömliga
och inspirerande sätt att leda filmgruppen.

-

5 000 kronor
till Johan Göransson, lärare vid Röke skola för att
han genom sitt oerhört stora engagemang utvecklat arbetssättet
både i klassrummen och på skolan.

-

5 000 kronor
till fritidspedagogerna Cecilia Johansson och Christian Persson för
deras värdegrundsarbete med barnen på Tormestorps fritidshem.

-

5 000 kronor
till förskollärare May Andersson och barnskötare Anette Bjelk
förskoleklassen på Hästveda skola för deras arbete som präglas
av stor flexibilitet och lyhördhet inför varje barns behov.

-

5 000 kronor
till Anneli Hallbjörk, bibliotekarie, för sättet hon har byggt upp,
utvecklat och höjt kvaliteten på biblioteket på Hässleholms
Tekniska skola.

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.

Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-06-09, § 179 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden delar ut diplom och stipendium till
följande:
- 5 000 kronor
till arbetslaget, Kathrina Gustavsson
och Marita Gunnarsson, i
Ljungdalaskolans kök för deras arbete som gör att måltiderna
utgör en del av den dagliga pedagogiska verksamheten.

Justerare

-

5 000 kronor
till Anna Karlsson, video/animationslärare för hennes föredömliga
och inspirerande sätt att leda filmgruppen.

-

5 000 kronor
till Johan Göransson, lärare vid Röke skola för att
han genom sitt oerhört stora engagemang utvecklat arbetssättet
både i klassrummen och på skolan.

-

5 000 kronor
till fritidspedagogerna Cecilia Johansson och Christian Persson för
deras värdegrundsarbete med barnen på Tormestorps fritidshem.

-

5 000 kronor
till förskollärare May Andersson och barnskötare Anette Bjelk
förskoleklassen på Hästveda skola för deras arbete som präglas
av stor flexibilitet och lyhördhet inför varje barns behov.

-

5 000 kronor
till Anneli Hallbjörk, bibliotekarie, för sättet hon har byggt upp,
utvecklat och höjt kvaliteten på biblioteket på Hässleholms
Tekniska skola.
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§ 150

Delegering avseende antagning till gymnasieskolan
från fri kvot läsåret 2011-2012
Dnr 2011.1036 002

Beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram t.o.m. den slutliga antagningen
till gymnasieutbildningar läsåret 2011-2012.
Ärendet
Arbetsutskottet kommer att vid sitt sammanträde 2011-06-23
besluta om antagning av elever till gymnasieskolan 2011-2012 från
fri kvot.
Förvaltningens förslag
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram t.o.m. den slutliga antagningen
till gymnasieutbildningar läsåret 2011-2012.
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§ 151

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Budgetinformation från skolområde Öst.
2

Justerare

Utveckla samverkan om barn och ungdom. Örebro universitets
redovisning av utredningsuppdrag gällande samarbetsformer
mellan socialtjänst och skola i Hässleholms kommun.
Dnr 2010.6 629
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§ 152

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Montessoriförskolan Villa Lärkan AB:s skrivelse 2011-05-18
med meddelande om att man upphör med att bedriva
förskoleklass fr.o.m. 2011-06-01 p.g.a. att formell
rektorsbehörighet krävs enligt den nya läroplanen.
Dnr 2011.865 718
2

Skolverkets beslut 2011-05-26 att godkänna nationellt
godkänd idrottsutbildning gällande fotboll vid Hässleholms
gymnasium inom barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, handels- och
administrationsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet,
samhällsprogrammet och teknikprogrammet.
Utbildningen får omfatta 20 platser per år och gäller i sex år
från och med läsåret 2011/12.
Dnr 2010.396 612

Justerare

3

Skolinspektionens beslut 2011-05-27 att avskriva JB Grundskola
AB:s ansökan om godkännande som huvudman för fristående
förskoleklass och grundskola årskurserna 1-9 efter det att JB
Grundskola AB dragit tillbaka sin ansökan.
Dnr 2011.364 611

4

Skolinspektionens beslut 2011-05-17 i ärende med dnr
411-2011:1732. Mot bakgrund av gjord redovisning bedöms
att tillräckliga åtgärder vidtagits och att uppföljningen av
ärendet därmed avslutas.
Dnr 2010.355 606

5

Skrivelse från Conny Bengtsson, ordförande i Hässleholms IF
avseende fotbollsgymnasiet.
Dnr 2011.932 612

6

Öppet brev från föräldrar till barn på Bergmanska Förskolan i
Vinslöv
Dnr 2011.965 710

Utdragsbestyrkande
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7

Skrivelse, daterad 2011-05-30, ställd till ordförande från lärare på
Linnéskolan avseende Humanistiska programmet.
Dnr 2011.747 612

8

Kammarrätten avslår i dom 2011-05-30 Lejonskolan AB:s
överklagande avseende tilläggsbelopp.
Dnr 2010.142 048

9

Anmälan angående skolavslutningen vid Grönängsskolan.
Skolinspektionen har i beslut 2011-05-26 meddelat att man
inte utreder ärendet.
Dnr 2011.951 611
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§ 153

Anmälan av nya ärenden
Följande ärenden anmäls för behandling vid kommande
sammanträde:
Joachim Fors, socialdemokraterna, föreslår att
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag som reglerar när
första tillsynsbesöket ska ske i nystartade enskilda verksamheter
som kommunen har tillsynsansvaret för.
Lena Svensson och Anders Edwall, centerpartiet, anför följande:
Med anledning av införandet av Gy11 ser vi ett behov av att mer
noggrant följa upp de elever som trots att de är behöriga inte går på
gymnasiet och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att
- varje månad till barn- och utbildningsnämnden redovisa statistik
över dels antal obehöriga elever på ungdomscentrum, dels antal
behöriga som ej går på gymnasiet. Redovisning från september
månad.
- erbjuda de elever som är behöriga men ej går på gymnasiet att
minst 1 gång få träffa en studie- och yrkesvägledare inför ansökan
till gymnasieskolan 2012.
Metod och resultat ska återrapporteras till barn- och
utbildningsnämnden i samband med rapportering av antagning till
gymnasieskolan.
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§ 154

Tack
Ordförande Johan Berglund framför ett tack till nämnden och
förvaltningen för ett gott samarbete och tillönskar alla en skön och
avkopplande sommar.
Förvaltningschef Karin Karlén framför ett tack till nämnden för gott
samarbete och tillönskar alla en skön sommar.
2:e vice ordförande Joachim Fors tillönskar nämnden och
förvaltningen en skön sommar.
1:e vice ordförande Lena Svensson tackar ordföranden för ett gott
samarbete och önskar honom och hans familj samt övriga i nämnden
och förvaltningen en skön sommar.

Justerare
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