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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2011-09-22

Sid

1 (25)

Barn- och utbildningskontoret, sammanträde kl. 08:30-12:15
sammanträdet ajournerat kl.
10:40-10:50
utbildning kl. 13:00-16:30

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (m), ordförande
Lena Svensson(c), 1:e vice ordförande, kl. 08:30-12:15
Joachim Fors (s), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (kd), kl. 08:30-12:15
Jonathan Jönsson (m)
Fredrik Borre (fp)
Agnetha Karlsson (mp)
Carina Westerlund (s), kl. 08:30-12:15
Andreas Dahlberg (s)
Annika Odelstav (s), kl. 08:30-12:15

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Selwyn Gester (sd) kl. 08:30-12:15, tjänstgörande för Karina
Jannerstig (sd)
Richard Bernsheim (m), kl. 13:00-16:30
Anders Edwall (c), kl. 08:30-12:15
Gunnel Brännström (kd)
Paul Nordström (fv), kl. 08:30-12:15
Pelle Svensson (s)
Lena N Andersson (s)
Linda Nilsson (v), kl. 08:30-12:15

Personalföreträdare

Johan Gunnarsson (TCO), §§ 183-193
Angela Arnesen (SACO), §§ 183-193

Tjänstemän

Karin Karlén, förvaltningschef
Hans Olsson, utvecklingsledare, §§ 184-197
Åsa Persson, controller, §§ 183-197
Bodil Tingvar Boo, rektor och förskolechef, § 182
Eva Andersson, skolområdeschef, §§ 184-185
Bo Öhrman, musik- och kulturskolechef, § 195
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Carina Westerlund
Barn- och utbildningskontoret 2011-09-29, kl. 16:00

Justerade paragrafer

§§ 182-197

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Carina Westerlund

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-09-22

Datum då anlaget
sätts upp
Datum då anslaget
tas ned

2011-09-30

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

2011-10-24

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 182

Anmälan om kränkande behandling vid T4-skolan
Montessori, Hässleholms kommun Dnr 45-2011:3298
- Yttrande
Dnr 2011.996 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor tillika
förskolechef Bodil Tingvar Boos yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Barn- och elevombudet tog den 24 maj 2011 emot en anmälan i
rubricerat ärendet.
Barn- och elevombudet som utreder om huvudmannen levt upp till
kraven i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever samt 14a kapitlet
skollagen (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling
översände ärendet för barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2011-08-25,
§ 170.
Anmälaren har till barn- och elevombudet inkommit med
synpunkter på barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Barn- och elevombudet har i skrivelse 2011-09-05 översänt
anmälarens synpunkter för eventuellt yttrande som efter erhållen
dispens skall vara barn- och elevombudet tillhanda den 26
september 2011.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse 2011-09-05.
Rektor tillika förskolechef Bodil Tingvar Boos yttrande 2011-09-12.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor tillika
förskolechef Bodil Tingvar Boos yttrande.

Justerare
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§ 183

Budgetuppföljning avseende tiden 2011-01-01—08-31
Dnr 2011.694 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten som överlämnats till kommunstyrelsen
godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 31 augusti 2011 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2011 på ett underskott på
5 680 000 kronor. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande:
- stor efterfrågan på barnomsorgsplatser som resulterar i ökade
kostnader (under våren har ca 60 barn placerats utöver vad som är
budgeterat).
- ökade bidragskostnader till fristående gymnasieskolor. Orsaken är
att våra yrkesprogram har få elever vilket gör att kostnaden per
elev blir hög. Denna elevkostnad är underlaget till bidrag på lika
villkor som ska betalas till friskolor.
- Ökning av extraordinära stödinsatser i grundskolan.
- Övertalig personal.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapporter
Förvaltningens förslag
Budgetuppföljningsrapporten som överlämnats till kommunstyrelsen
godkänns.

Justerare
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§ 184

Utbyggnad av barnomsorgen i Vinslövs tätort
Dnr 2011.451 291

Beslut
Eftersom det bedöms att barnomsorgsbehovet inte kan tillgodoses i
Vinslövs tätort inom lagstadgad tid inges anhållan till
kommunstyrelsen om att kommunledningskontorets
lokalförsörjningsenhet får i uppdrag att tillsammans med
skolledningen lösa
- det akuta behovet av lokaler och
- det permanenta långsiktiga behovet enligt följande:
För att täcka det akuta behovet av barnomsorgsplatser i Vinslövs
tätort inrättas 1,5 avdelningar i tillfälliga lokaler fr.o.m. den
1 januari 2012. Aktuell lokal kan vara hyrd modul som placeras vid
förskolan Mio.
Fem nya förskoleavdelningar inrättas i Vinslövs tätort för att få en
permanent långsiktig lösning (ersätter 1,5 avd i tillfälliga lokaler,
Sländas förskola 1,2 avd som är i behov av stora restaureringar
samt Regnbågens förskola 2,3 avd).
Lokaler motsvarande 3,5 avdelningar (delvis förhyrda) avyttras
då de ej uppfyller verksamhetens behov.
Ärendet
Skolområdeschef Eva Andersson påtalar i skrivelse 2011-02-28
att Vinslövs tätort ökar på grund av de goda tåg- och
bussförbindelserna med Hässleholm, Kristianstad och Skåne i
övrigt. I delar av tätorten är befolkningen dessutom inne i ett
generationsskifte.
Fram till och med november månad 2011 kan
barnomsorgsbehovet i Vinslövs tätort tillgodoses. Från december
2011 kan inte det lagstadgade barnomsorgsbehovet tillgodoses då
det saknas 5 platser och under våren 2012 kommer ytterligare ca
15-20 platser att saknas.
Regnbågens förskola (2,3 avdelningar) finns i hyrda lokaler där
hyreskontraktet löper ut 2012-12-31. Detaljplanen där förskolan
är förlagd ger endast tillstånd för lättare industri och måste ändras
om en förlängning av avtalet skall ske.
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Sid

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2011-09-22

Handlingar i ärendet
Skolområdeschefens i skolområde Öst skrivelser 2011-02-28 och
2011-09-01 samt redovisning 2011-09-08 av behov av
förskoleplatser i Vinslövs tätort.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24, § 64.
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 207 där man föreslog att
eftersom det bedöms att barnomsorgsbehovet inte kan tillgodoses i
Vinslövs tätort inom lagstadgad tid inges anhållan till
kommunstyrelsen om att kommunledningskontorets
lokalförsörjningsenhet får i uppdrag att tillsammans med
skolledningen lösa
- det akuta behovet av lokaler och
- det permanenta långsiktiga behovet enligt följande:
För att täcka det akuta behovet av barnomsorgsplatser i Vinslövs
tätort inrättas 1,5 avdelningar i tillfälliga lokaler fr.o.m. den
1 januari 2012. Aktuell lokal kan vara hyrd modul som placeras vid
förskolan Mio.
Fem nya förskoleavdelningar inrättas i Vinslövs tätort för att få en
permanent långsiktig lösning (ersätter 1,5 avd i tillfälliga lokaler,
Sländas förskola 1,2 avd som är i behov av stora restaureringar
samt Regnbågens förskola 2,3 avd).
Lokaler motsvarande 3,5 avdelningar (delvis förhyrda) avyttras
då de ej uppfyller verksamhetens behov.
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§ 185

Framtida lokalbehov av skolenheter i Vinslövs tätort
Dnr 2011.451 291

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att lokalförsörjningsenheten
får i uppdrag att tillsammans med ledningen i skolområde Öst ta
fram förslag på lösningar av lokalbehovet avseende skolenheter i
Vinslövs tätort.
Selwyn Gester (sd) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Söderparkskolan har idag fler elever än vad den är avsedd för liksom
att Furutorpskolan är i stort behov av om- och tillbyggnad för att
kunna uppfylla de pedagogiska och arbetmiljömässiga krav som
ställs.
De goda kommunikationerna gör att Vinslöv är en populär
inflyttningsort. Dessutom är delar av Vinslövs befolkning inne i
ett generationsskifte. En ökad elevtillströmning är att vänta till följd
av detta.
Handlingar i ärendet
Skolområdeschef Eva Andersson skrivelse 2011-02-28.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 208 där man föreslog att anhållan
inges till kommunstyrelsen om att lokalförsörjningsenheten får i
uppdrag att tillsammans med ledningen i skolområde Öst ta fram
förslag på lösningar av lokalbehovet avseende skolenheter i Vinslövs
tätort.

Justerare
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§ 186

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2011.1308 041

Beslut
158 000 kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
skolområde Öst för ökat elevantal i förskoleklassen på
Söderparkskolan höstterminen 2011.
Ärendet
Under våren har inflyttningar till Vinslöv fått effekten att antalet
elever i förskoleklassen ökar på Söderparkskolan, skolområde
Öst, från budgeterade 25 till faktiska 35. Det innebär
organisatoriskt att klassen måste delas. Enligt
resursfördelningsmodellen är området berättigat till ytterligare
0,7 grundresurs vilket för höstterminen genererar en resurs på
158 000 kronor.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 213 där man föreslog att 158 000
kronor anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
skolområde Öst för ökat elevantal i förskoleklassen på
Söderparkskolan höstterminen 2011.

Justerare
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§ 187

Omdisponering av investeringsmedel
Dnr 2011.1307 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att:
-

75 000 kronor, avsedda för projekt ”Mötesplats Ljungdala”,
omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget till nämnda projekt.

Ärendet
Under 2010 konstaterades att byggprojektet ”Mötesplats Ljungdala”
inte fullt ut kunde finansiera anpassningen av utemiljön. En
överenskommelse gjordes då mellan lokalförsörjningsavdelningen,
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen om att
gemensamt skjuta till investeringsmedel till projektet för ändamålet. I
samband med bokslut 2010 föreslog därför barn- och
utbildningsnämnden (BUN) i ”Avvikelseanalys investeringar –
kompletteringsbudget 2011” att 75 000 kronor skulle gå över som en
kompletteringsbudget till projektet. Kompletteringsbudgeten om
75 000 kronor beviljades men tillfördes barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget.
Under året har projektet fullföljt anpassningen av utemiljön och
kostnaderna är bokförda där.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 215 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att:
-

Justerare

75 000 kronor, avsedda för projekt ”Mötesplats Ljungdala”,
omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget till nämnda projekt.

Utdragsbestyrkande

Sid

9

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-09-22

10

§ 188

Avgift för pedagogisk lunch eller för lunch vid tillsyn i
matsal – Komplettering av tidigare beslut
Dnr 2009.196 029

Beslut
Från den 1 oktober 2011 kompletteras barn- och utbildningsnämndens
beslut 2009-06-04, § 66 med det som redovisas med kursiv stil
nedan:
Personal som äter pedagogisk lunch på arbetstid
Förskola, grundsärskolans träningsskola
och gymnasiesärskolan verksamhetsträning

10 kronor per lunch
(20 % av full avgift för
lunch)

Fritidshemsverksamhet, förskoleklass,
grundskola och grundsärskola exklusive
grundsärskolans träningsskola och
gymnasiesärskolans verksamhetsträning

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Personal som äter i samband med tillsyn i gymnasieskolans
matsalar
Efter av rektor beslutat behov

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Rektor beslutar vilken/vilka av personalen som får äta pedagogisk
lunch eller har tillsyn.
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet eftersom man
anser att pedagogiska luncher skall vara avgiftsfria.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-06-04, § 66 villkoren
för personal som äter s.k. pedagogisk lunch tillsammans med
barnen/eleverna i förskolan, fritidshemsverksamhet, grundskolan och
särskolan, samt personal som, efter av rektor beslutat behov,
utför tillsyn i någon av gymnasieskolans matsalar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-09-22

11

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 214 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Från den 1 oktober 2011 kompletteras barn- och utbildningsnämndens
beslut 2009-06-04, § 66 med det som redovisas med kursiv stil
nedan:
Personal som äter pedagogisk lunch på arbetstid
Förskola, grundsärskolans träningsskola
och gymnasiesärskolan verksamhetsträning

10 kronor per lunch
(20 % av full avgift för
lunch)

Fritidshemsverksamhet, förskoleklass,
grundskola och grundsärskola exklusive
grundsärskolans träningsskola och
gymnasiesärskolans verksamhetsträning

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Personal som äter i samband med tillsyn i gymnasieskolans
matsalar
Efter av rektor beslutat behov

25 kronor per lunch
(50 % av full avgift för
lunch)

Rektor beslutar vilken/vilka av personalen som får äta pedagogisk
lunch eller har tillsyn.
Beslutsgång
Yrkande
Jonathan Jönsson (m) med instämmande av Lena Svensson (c) yrkar
att beslut fattas i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 10:40 och10:50.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Översyn av tidigare gjord utredning avseende
grundskolans lokaler och organisation i Hässleholms
stad
Dnr 2011.1437 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen
att uppdatera den i oktober 2009 gjorda utredningen efter nu
kända faktorer. Genomlysningen skall
-

justera elevantalet i utredningen efter nu känt antal elever
göra en konsekvensbeskrivning av tidigare beslut utifrån nu
kända fakta
analysera konsekvenserna av friskoleetableringen beroende på
plats
ge förslag till olika lösningar utifrån tidigare fattade beslut
se över upptagningsområdena för bästa möjliga anpassning till
skolornas kapacitet

En redovisning skall ske till nämnden senast mars 2012
Ärendet
I oktober 2009 gjordes en utredning om grundskolans lokaler och
organisation i Hässleholms stad. Utredningen ledde bl.a. till att
kommunfullmäktige efter nämndens förslag beslutade att Kyrkskolan
skall integreras i Linnéskolan och att en samordning skall ske av
gymnasieskolans nationella program på två enheter: Hässleholms
Tekniska skola och Jacobsskolan.
En del förändringar har därefter skett såsom att bl.a. två friskolor,
Karl-Oskarskolan (med 500 elever) och JB grundskola (med 300
elever), beviljats tillstånd att starta grundskolor för årskurserna F-9.
Information har lämnats av båda att planerna är att starta hösten
2012.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2011-09-14.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen
att uppdatera den i oktober 2009 gjorda utredningen efter nu
kända faktorer. Genomlysningen skall
Justerare
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justera elevantalet i utredningen efter nu känt antal elever
göra en konsekvensbeskrivning av tidigare beslut utifrån nu
kända fakta
analysera konsekvenserna av friskoleetableringen beroende på
plats
ge förslag till olika lösningar utifrån tidigare fattade beslut
se över upptagningsområdena för bästa möjliga anpassning till
skolornas kapacitet

En redovisning skall ske till nämnden senast mars 2012
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) yrkar att beslut fattas i enlighet med förvaltningens
förslag.
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§ 190

Lokalförsörjningsplanering – Prioriteringslista avseende
byggnation och renovering av förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor i kommunen
Dnr 2011.1306 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta de prioriteringar i lokalbehovsplanen som förvaltningen
föreslagit 2011-09-07 med tillägg av renovering alternativt
nybyggnation av kök och matsal på HTS som läggs in under
prioritet 2. Prioriteringslistan överlämnas till kommunstyrelsen.

Selwyn Gester (sd) deltar inte i beslutet.
Ärenden
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet har 2011-05-11
tagit fram förslag till lokalbehovsplanering för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Nämnden skall utifrån detta förslag göra prioriteringar av i vilken
ordning byggnation och renovering av förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor i kommunen bör ske.
Nämnden har dessutom vid dagens sammanträde beslutat, paragraf
189, att uppdra åt förvaltningen att komplettera tidigare gjord
utredning ”Grundskolans lokaler och organisation i Hässleholms stad”
daterad 2009-10-01 utifrån tillkommande faktorer som kan påverka
det framtida elevunderlaget i Hässleholms stad.
Handlingar i ärendet
Lokalförsörjningsenhetens förslag 2011-05-11 till
lokalbehovsplanering för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter med av barn- och utbildningsnämnden gjorda
prioriteringar.
Förvaltningen förslag 2011-09-07 och reviderad 2011-11-22
med önskade prioriteringar utifrån lokalförsörjningsenhetens förslag.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 211 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att

Justerare

-

anta de prioriteringar i lokalbehovsplanen som förvaltningen
föreslagit 2011-09-07 och överlämnar densamma till
kommunstyrelsen, samt

-

uppdra åt förvaltningen att komplettera tidigare gjord utredning
”Grundskolans lokaler och organisation i Hässleholms stad”
daterad 2009-10-01 utifrån tillkommande faktorer som kan
påverka det framtida elevunderlaget i Hässleholms stad.
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§ 191

Platschef vid enheten Hässleholms Tekniska skola inom
skolområde Hässleholms Gymnasium
Dnr 2011.1127 023

Beslut
Till ny platschef vid enheten Hässleholms Tekniska skola utses
rektor Anna Sjödin med tillträde enligt överenskommelse.
Ärendet
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-08-26
§ 112 om ny ledningsorganisation ska skolområde Hässleholms
Gymnasium indelas i rektorsområden som leds av en rektor.
Tjänsterna tillsätts av skolområdeschef och förvaltningschef
gemensamt.
Skolområde Hässleholms Gymnasium har indelats i tre enheter
Hässleholms Tekniska Skola, Jacobsskolan och Ungdomscentrum.
En rektor vid varje enhet utses av barn- och utbildningsnämnden
att vara tillika platschef för respektive enhet. Nämnden har
2011-02-24, § 42 utsett platschefer för enheterna.
Tidigare platschef, Per-Olof Johansson, vid enheten Hässleholms
Tekniska skola slutade sin anställning 2011-08-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 205 där man föreslog att till ny
platschef vid enheten Hässleholms Tekniska skola utses rektor
Anna Sjödin med tillträde enligt överenskommelse.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar
att beslut fattas i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 192

Uppföljning av skolinspektionens beslut angående
skolsituationen för elever i Hässleholms kommun
Dnr 41-2011:3039 och 411-2011:3423 – Redovisning av
vidtagna åtgärder
Dnr 2010.219 600 och 2011.837 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden översänder till skolinspektionen
redovisning, daterad 2011-09-01 och reviderad 2011-09-15,
över vilka åtgärder som vidtagits.
Ärendet
Skolinspektionen har i beslut 2011-06-13 riktat kritik mot
Hässleholms kommun avseende utformandet och genomförandet
av T4-skolans skolavslutning den 21 december 2010.
Redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning
av beslutet skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 30
september 2011.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2011-06-13 (två stycken).
Redovisning daterad 2011-09-01 och reviderad 2011-09-15 över
vidtagna åtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 209 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden översänder till skolinspektionen
redovisning, daterad 2011-09-01 och reviderad 2011-09-15,
över vilka åtgärder som vidtagits.

Justerare
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§ 193

Motion om att erbjuda eleverna traditionell
skolavslutning i kyrkan Dnr 2011.456 101 – Yttrande
Dnr 2011.967 610

Beslut
Föreslaget yttrande daterat 2011-09-01 antas som yttrande över
motionen, innebärande att barn- och utbildningsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige avslår motionen utifrån vad som redovisas i
yttrandet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2011-05-30, § 58 för barn- och
utbildningsnämndens utredning och yttrande remitterat en av
Patrik Jönsson Sverigedemokraterna ställd motion
med förslag att
”man på samtliga av kommunens grundskolor skall erbjuda
eleverna en kyrklig skolavslutning vid höst- och vårterminens slut.”
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30.
Patrik Jönssons, Sverigedemokraterna motion.
Yttrande daterat 2011-09-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-09-08, § 210 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Föreslaget yttrande daterat 2011-09-01 antas som yttrande över
motionen, innebärande att barn- och utbildningsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige avslår motionen utifrån vad som redovisas i
yttrandet.
Beslutsgång
Yrkanden
Selwyn Gester (sd) yrkar att yttrande avges med förslag på att
motionen bifalles.

Justerare
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Ordföranden yrkar att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag innebärande att motionen föreslås
avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller det egna yrkandet.

Justerare
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§ 194

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skrivelse, daterad den 5 augusti 2011, från Matteröds Byalag
med fråga om vad som skall hända med Matteröds skola.
Kommunchef Johan Erikssons svar 2011-08-23 till Matteröds
Byalag.
Dnr 2011.1158 600
2

Kammarrättens i Göteborg beslut 2011-08-22 att inte meddela
prövningstillstånd av Framtidsgymnasiet i Sverige AB:s
överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut
avseende tilldelning av grundbelopp. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.
Dnr 2010.54 048

3

Kommunstyrelsens beslut 2011-08-10, § 218 att barn- och
utbildningsnämnden inte får återredovisa överskott från tilldelad
lönekompensation avseende 2010 års löneöversyn utan att
dessa ska täcka del av det prognostiserade underskottet.
Dnr 2011.652 041

4

Skolinspektionens skrivelse 2011-07-15 med meddelande om
att i den nya skolförordningen blir det möjligt att anmäla eller
ansöka om fyra nyheter inom grundskolan, nämligen
- att få bedriva delar av utbildningen på engelska
- att ha färdighetsprov från årskurs 4
- att bedriva utbildning utan att följa timplanen
- att ha tvåspråkig undervisning på elevens umgängesspråk
Dnr 2011.1162 611

5

Justerare

Anmälan angående rätten till särskilt stöd för gymnasieelev vid
Jacobsskolan. Skolinspektionen har i beslut 2011-09-01
konstaterat att huvudmannen har följt bestämmelserna när det
gäller rätten till särskilt stöd. Skolinspektionen utreder inte
ärendet i den del det avser kränkande behandling.
Dnr 2011.931 612
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6

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi.
Dnr 2011.1259 600

7

Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region
Skåne angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn
och ungdomar.
Dnr 2011.1193 600
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§ 195

Ändring av namn på Musik & Kulturskolan
Dnr 2011.1442 600

Beslut
Från den 21 oktober 2011 ändras namnet på Musik & Kulturskolan
till Kulturskolan Hässleholm.
Ärendet
Bo Öhrman, chef för Musik & Kulturskolan föreslår i skrivelse
2011-09-06 att Musik & Kulturskolan ändrar namn till Kulturskolan
Hässleholm. Namnbytet föreslås till den 21 oktober 2011 då man
firar att det är 60 års sedan verksamheten startade.
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§ 196

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-09-22 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Karin Karlén, förvaltningschef
41-45
Åsa Persson, controller
6-8
P-O Henriksson, skolskjutssamordnare
13-19

Justerare

Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Jan Herngren, rektor

50-59
48-62

Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Kristina Stigsdotter, rektor
Bodil Tingvar Boo, rektor
Håkan Arvidsson, rektor
Mona Holmgren, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Pär Bengtsson, rektor

27-35
15
6-8
11-15
21-22
30-34
13-17

Johan Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor

13-22
16-21
15-18
15

Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Annika Persson, rektor
John Brogård, rektor
Robert Svensson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Paul Szabo, rektor
Pernilla Bill, rektor
Monika Åkesson, rektor

24-25
22-27
28
29-41
22-25
10
27-38
7-22
21-22
14-19
24-25

Anita Ågren, rektor
Johan Gustafsson, rektor

17-20
11-13
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Camilla Zander, rektor
Kerstin Bonin, rektor
Gunvor Borre, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan Zettergren, rektor
Inger Persson, rektor
Eva-Carin Andersson, skolområdeschef
Bo Garsén, rektor

§§
4-5
5-8
43-57
53-59
32-40
3-6
19-33
22-26

Förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-09-22 godkänns.
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§ 197

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet

Justerare

1

Tillsynsrapport för fristående förskolan Änglabus.
Dnr 2011.61 710

2

Rapport daterad 2011-09-01 om elevfrånvaro under läsåret
2010-2011.
Dnr 2011.1227 620

3

Skrivelse 2011-09-21 från rektor Bo Garsén med information
om avstängning av grundskoleelev enligt Skollagen 5 kap. 14 §.
Dnr 2011.1447 606

Utdragsbestyrkande

