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Plats och tid

Barn- och utbildningskontoret, kl. 08.30 – 12.45

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (M), ordförande
Lena Svensson (C), 1 vice ordförande, - kl.10.25 §§ 239-249
Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (KD), Jonathan Jönsson (M), Fredrik Borre (FP),
Agneta Karlsson (MP), Carina Westerlund (S), Andreas Dahlberg (S),
Annika Odelstav (S), Karina Jannerstig (SD)
Anders Edvall (C) tjg. för Lena Svensson (C) §§ 235-238

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Anders Edvall (C)§§ 239-249, Gunnel Brännström (KD),
Richard Bernsheim (M) - kl.10.00 §§ 238-249, Lynn Thulin (M) – kl. 09.10
§§ 236-249, Paul Nordström (FV), Pelle Svensson (S), Lena N Andersson
(S), Selwyn Gester (SD)

Tjänstemän

Förvaltningschef Karin Karlén, utvecklingsledare Hans Olsson,
controller Åsa Persson §§ 236-249, upphandlingschef Rikard Muth § 235,
rektor tillika platschef Inger Persson § 244 och punkt 1 § 246,
skolområdeschef Kristina Liljerup punkt 1 § 246, lärare Monica Bergh punkt
1 § 246, rektor Johan Johansson punkt 1 § 246, skolområdeschef Eva-Carin
Andersson punkt 1 § 247, specialpedagogisk samordnare Kristina Kjellqvist
punkt 1 § 247, nämndsekreterare Ingela Svensson

Personalföreträde

Angela Arnesen (SACO) §§ 236-244 , Johan Gunnarsson (TCO) §§ 236-244

Utses att justera

Karina Jannerstig

Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret, onsdagen 2011-12-21, kl. 16.30

Justerade paragrafer

§§ 235-249

Underskrift

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

Johan Berglund
Justerare

Karina Jannerstig
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Anslag / Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

2011-12-15

Datum då anslaget
sätts upp

2011-12-27

Datum då anslaget
tas ned

2012-01-18

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Ingela Svensson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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2011.1938 623
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§ 235
Upphandling av skolskjutskörning - Bussar, RAM 1118
Beslut
Upphandling görs på skolskjutskörningar med buss, avseende redovisade
stationeringsorter, enligt förfrågningsunderlag daterat 2011-11-11.
Beskrivning av ärendet
Avtalen på skolskjutskörning med buss upphör juli 2012 med undantag för de
linjer som upphandlades 2011-03-10, § 88.
Ny upphandling avser följande linjer:
Skolområde

Linje

Krav på platser

Område Syd
Sösdala

1 fordon

Syd2B

50 platser

Område Väst
Tyringe

1 fordon

Väst3B

50 platser

Område Nordost
Ballingslöv
Farstorp

1 fordon
1 fordon

NO3B
NO4B

25 platser
25 platser

Område Nordväst
Bjärnum
1 fordon
Bjärnum
1 fordon
Bjärnum
1 fordon

NV3B
NV4B
NV5B

30 platser
50 platser
50 platser

Område Öst
Vinslöv
Vinslöv

Ö1B
Ö2B

50 platser
50 platser

1 fordon
1 fordon

Kommunledningskontorets upphandlingsenhet har med bistånd av förvaltningen
tagit fram förslag till förfrågningsunderlag 2011-11-11.
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Handlingar i ärendet
Upphandlingschef Rikard Muths och skolskjutssamordnare PO Henrikssons
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-11-18.
Förfrågningsunderlag daterat 2011-11-11.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-12-01, § 244 där man föreslog att upphandling görs på
skolskjutskörningar med buss, avseende redovisade stationeringsorter, enligt
förfrågningsunderlag daterat 2011-11-11.
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 236
Förskoleenheter och skolenheter
Beslut
Begreppet förskoleenhet/skolenhet enligt Skollagens definition likställs i våra
verksamheter med förskoleområde/rektorsområde.
Beskrivning av ärendet
Den nya skollagen anger ledningsansvaret knutet till en enhet. En förskolechef
ansvarar för en förskoleenhet, en rektor för en skolenhet. Enheten kan vara
förlagd i flera byggnader liksom en byggnad kan bestå av flera skolenheter.
Förskoleenhet; av huvudmannen för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera
förskolebyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon
förskolebyggnad.
Skolenhet; av huvudmannen för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en
eller flera byggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon
skolbyggnad. Skollagen 1 kap 3§
Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en
förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Skollagen 2 kap 9§

För att möta de nya kraven på tydlighet när det gäller vem som har ansvaret för en
elev måste huvudmannen ange ansvarsområden utifrån enhetsbegreppet. En elev
ska aldrig ha mer än en rektor och tillhör den rektorns skolenhet.
Hässleholms kommun har en organisation där förskolechefs-/rektorsansvaret är
knutet till ett förskoleområde respektive rektorsområde. Det finns aldrig mer än
en förskolechef/rektor inom varje angivet område. Förändringar av
ansvarsområden kan ske vid anpassningar av organisationen för att möta ökat
respektive minskat antal elever. Utsedda förskolechefer/rektorer med respektive
förskole-/rektorsområde motsvarar alltså skollagens benämning av förskoleenhet
respektive skolenhet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-12-01, § 248 där man föreslog att begreppet
förskoleenhet/skolenhet enligt Skollagens definition likställs i våra verksamheter
med förskoleområde/rektorsområde.
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§ 237
Ansvar för särskoleelever i
samverkans/lokalintegrerade grupper i grundskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utifrån de förändringar som skett i
Skollagen att rektor vid den skolenhet som eleven är placerad på är ansvarig rektor
för eleven.
Beskrivning av ärendet
Grundsärskolans organisation har i stor utsträckning byggt på integrerade
grupper i grundskolorna. Denna organisationsform bygger bl.a. på en nära
samverkan mellan grund- och grundsärskolan där det skapats pedagogiska vinster
för båda parter. Rektorsansvaret för särskoleeleverna i dessa grupper har legat på
rektor för särskolan.
Enligt den nya Skollagen kan en skolenhet endast ha en rektor vilken är den som
ansvarar för elever placerade på enheten.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2011-12-07.
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§ 238
Resursfördelningsmodell för förskola, fritidshem,
förskoleklass, pedagogisk omsorg och grundskola
2012 – Revidering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer principerna för fördelning av 2012 års
resurser för förskola, fritidshem, förskoleklass, pedagogisk omsorg och
grundskola enligt reviderat förslag 2011-12-08.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2011-11-24, § 218 principer för
fördelning av 2012 års resurser för förskola, fritidshem, förskoleklass, pedagogisk
omsorg och grundskola.
I reviderat förslag 2011-12-08 föreslås förändringar under rubriken
Fritidsverksamhet.
Handlingar i ärendet
Resursfördelningsmodell daterad 2011-10-31 och reviderad 2011-11-16,
2011-11-24 och 2011-12-08.
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§ 239
Budgetuppföljning avseende tiden 2011-01-01—11-30
Beslut
Budgetuppföljningsrapporten godkänns.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 30 november 2011 upprättat ekonomisk
uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2011 på ett underskott på 4 132 000
kronor. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande:
-

Ökade bidragskostnader till fristående gymnasieskolor. Orsaken till detta är att
yrkesprogram med väldigt få elever ger höga kostnader per elev.
Stor efterfrågan på förskoleplatser. Under våren har det i genomsnitt varit 60
fler barn i förskolan än budgeterat.
Behovet av extraordinära stödinsatser i grundskolan har ökat.
Färre interkommunala elever inom särskolan och även färre elever som bor i
Norrängsskolans boenden.
Övertalig personal (företrädesvis kopplat till första halvåret).

Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapporter daterade 2011-12-14.
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§ 240
Internbudget – resursfördelning 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt arbetsutskottet att besluta i ärendet.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för 2012 tilldelats en
nettobudgetram på 966 384 000 kronor.
Förvaltningen har utifrån 966 384 000 kronor tagit fram förslag till internbudget
och resursfördelning för 2012. Resursfördelningen för förskola, fritidshem,
förskoleklass, pedagogisk omsorg och grundskola har gjorts utifrån den av barnoch utbildningsnämnden 2011-12-15, § 238 fastställda resursfördelningsmodellen.
Handlingar i ärendet
Internbudget – resursfördelning 2012 daterad 2011-12-09.
Redovisning 2011-12-09 av budget 2012 i jämförelse med 2011 års budget.
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§ 241
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan
2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2012 i enlighet med
förslaget med tillägg av Carina Westerlunds föreslag att en komplettering skall
göras på sidan 10 Omvärldsanlys med friskoleetableringar.
Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2012 gavs
följande direktiv:
-

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska upprätta och ajourhålla
verksamhetsplan för respektive verksamhetsår.

Handlingar i ärendet
Förslag till verksamhetsplan 2012.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-12-01, § 247 där man beslöt att ärendet skulle behandlas
direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2012 i enlighet med
förslaget.
Beslutsgång
Carina Westerlund (S) föreslår att det på sidan 10 i verksamhetsplanen
kompletteras med friskoleetableringar.
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§ 242
Utredning av ledningsorganisationen för förskola –
grundskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att
omedelbart tillsätta en mindre grupp som skall ta fram förslag till åtgärder utifrån
vad som framkommit i Ernst & Youngs rapport.
Gruppens förslag till åtgärder skall redovisas för barn- och utbildningsnämnden
vid mars månads sammanträde 2012.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på förvaltningens uppdrag genomfört en utvärdering av den
nya ledningsorganisationen för förskola och grundskola, vilken infördes från och
med 2010. Syftet med utvärderingen har varit att få en bild av hur
ledningsorganisationen fungerar idag samt om organisationen har utvecklats i
enlighet med de intentioner som låg till grund för förändringsarbetet.
Utvärderingen har genomförts i form av dokumentstudier och intervjuer med
förvaltningschef, områdeschefer, rektorer och pedagoger.
Utredningen visar att intentionerna i låg grad har uppfyllts.
Handlingar i ärendet
Ernst & Youngs rapport.
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§ 243
Riktlinjer för morotspris till den/de skolcafeterior som
åstadkommit en bra hälsoprofil
Beslut
Ärendet återremitteras.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2011-08-25, § 175 följande regler för
skolcafeterior i Hässleholms kommun:
- Skolcafeteria och liknande försäljning ska erbjuda ett hälsofrämjande utbud
vilket innebär att försäljning av godis, glass, söta bakverk, söta drycker och
snacks starkt bör begränsas inom grundskolan. Även inom gymnasieskolan bör
utbudet begränsas.
- Öppettider och utbud i skolcafeteria ska inte konkurrera med eller ersätta
skollunchen.
- Skolcafeteria ska utformas så att det ges möjlighet till avkoppling och social
samvaro.
- Eleverna skall vara delaktiga i utformning och utbud.
Vid samma tillfälle beslöts att införa ett ”Morotspris” som årligen skall delas ut till
den/de cafeterior som åstadkommit en bra hälsoprofil. Förvaltningen fick i
uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer.
Handlingar i ärendet
Förslag till kriterier för morotspriset.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-12-01, § 246 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden fastställer kriterier för “Morotspriset” enligt förslag
2011-11-22 med de revideringar och kompletteringar man enades om på
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sammanträdet. Priset skall delas ut en gång om året till den/de cafeterior som
åstadkommit en bra hälsoprofil.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (C) med instämmande av Joachim Fors (S) yrkar att ärendet
återremitteras.
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§ 244
Fastställande av Introduktionsprogram för läsåret
2012-2013
Beslut
Följande två introduktionsprogram erbjuds som sökbara alternativ inför läsåret
2012-2013:
Programinriktat individuellt val
Valbara inriktningar:
Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet Textil och design,
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesintroduktion mot olika yrkesprogram
Valbara inriktningar:
Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet Finsnickeri,
Hantverksprogrammet Textil och design, Industritekniska programmet,
Naturbruksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet
Organisationsvolym (antal platser) fastställs i samband med att
organisationsvolymen för de nationella programmen fastställs.
Beskrivning av ärendet
Enlig reformen Gy 11 erbjuds obehöriga elever följande fem olika
introduktionsprogram:
•

Programinriktat individuellt val, IMPRO, sökbar, (behörighetskrav Sv/Sva
+ En eller Ma + 4 andra ämnen, alternativt Sv/Sva + En + Ma + 3 andra
ämnen)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Justering

Utdraget bestyrkes
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•

Preparandutbildning, IMPRE, (högst ett år, mål behörighet för nationellt
program)

•

Yrkesintroduktion, IMYRK, (sökbar när den utformas för en grupp
elever, mål studier eller arbetsmarknad)

•

Språkintroduktion, IMSPR, (för nyanlända elever, mål gymnasiestudier
eller annan utbildning)

•

Individuellt alternativ, IMIND, (mål att förbereda för yrkesintroduktion,
annan utbildning eller arbetsmarknad)

Den första antagningen av elever till gymnasieskolan enligt Gy 11 avslutades
2011-09-15. Utvärderingen visar att 33 obehöriga elever i olika åldrar 16-19 år från
Hässleholm tagits emot på de olika introduktionsprogrammen hos andra
anordnare, företrädesvis vid fristående skolor med lediga platser. Två av
introduktionsprogrammen kan enligt den nya skollagen göras sökbara för
obehöriga elever, varefter antagning sker utifrån elevernas meritvärden.
Handlingar i ärendet
Gymnasiestrategens skrivelse 2011-11-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-12-01, § 245 där man föreslog att följande två
introduktionsprogram erbjuds som sökbara alternativ inför läsåret 2012-2013:
Programinriktat individuellt val
Valbara inriktningar:
Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet Textil och design,
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesintroduktion mot olika yrkesprogram
Valbara inriktningar:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Justering

Utdraget bestyrkes
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Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet Finsnickeri,
Hantverksprogrammet Textil och design, Industritekniska programmet,
Naturbruksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet
Organisationsvolym (antal platser) fastställs i samband med att
organisationsvolymen för de nationella programmen fastställs.
Beslutgång
Yrkande
Joachim Fors (S) med instämmande av Lena Svensson (C) och Agneta Karlsson
(MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 245
Kommunrevisionens granskning av Musik- och
kulturskolan – Yttrande (komplettering)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2011-11-30 som
komplettering till tidigare avgivet yttrande.
Beskrivning av 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 remitterade 2010-11-12 revisionsrapporten
till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande. Yttrandet
skulle vara kommunstyrelsen tillhanda 2011-03-03.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över revisionsrapporten
2011-02-24, § 46.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2011-11-30, § 284 att
återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att
yttrandet inte är tillräckligt uttömmande.
Handlingar i ärendet
Revisionsrapport daterad september 2010.
Yttrande daterat 2011-02-17.
Komplettering av yttrandet daterat 2011-11-30.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Justering

Utdraget bestyrkes
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-12-01, § 250 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2011-11-30 som komplettering
till tidigare avgivet yttrande.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 246
Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Utvecklingsuppdrag kring nyanlända elever, rapport 2011-11-02.
Dnr 2011.1819 616
2 Någon ny upphandling kommer inte att ske av bussen som idag trafikerar
sträckan Verum – Farstorp – Hässleholm eftersom bussen endast används för
icke obligatorisk verksamhet.
3 Skolverkets information om Lärarlyftet II – en väg till ämnesbehörighet.
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§ 247
Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionens beslut 2011-11-24 efter tillsyn i Hässleholms kommun av
mottagande i särskolan samt skolinspektionens skrivelse 2010-11-24 till
föräldrarna.
Dnr 2011.229 617
2 Skolinspektionens meddelande 2011-11-24 om resultatet av inspektion av
kommunernas rutiner för klagomålshantering och skolinspektionens fortsatta
arbete.
Dnr 2011.1774 600
3 Skolinspektionens beslut 2011-11-21 avseende anmälan av Hästveda skola.
Dnr 2010.390 606
4 Datainspektionens information 2011-11-29 med anledning av NNs klagomål
där det ifrågasätts om Läredaskolan och T4-skolan använder det webbaserade
verksamhetsstödet SchoolSoft i enlighet med personuppgiftslagen.
Dnr 2011.1917 600
5 Skolinspektionens beslut 2011-11-18 att avslå ansökan om att godkänna
ThorenGruppen AB som huvudman för gymnasieskola, avseende nationella
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktningarna Husbyggnad, Måleri och
Plåtslageri, El- och energiprogrammet inriktning Elteknik, Fordons- och
transportprogrammet inriktningarna Personbil och Karosseri och lackering,
Handels- och administrationsprogrammet inriktningarna Administrativ service
och Handel och service, Hantverksprogrammet inriktning Frisör, Hotell- och
turismprogrammet inriktningarna Turism och resor och Hotell och konferens,
Industritekniska programmet inriktning Svetsteknik, Vård- och
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omsorgsprogrammet samt Vvs- och fastighetsprogrammet inriktningarna Vvs
och Ventilationsteknik vid Yrkesgymnasiet i Kristianstads kommun.
Dnr 2011.315 612
6 Skolinspektionens beslut 2011-11-07 att inte vidta åtgärder i anmälningsärende
angående skolsituationen för elev vid Västerskolan p.g.a. att anmälaren tagit
tillbaka anmälan.
Med anledning av uppgifterna i ärendet finner dock Skolinspektionen skäl att
kontrollera om Hässleholms kommun, ur ett generellt perspektiv, uppfyller
författningarnas krav avseende rätten till särskilt stöd.
Dnr 2011.505 606
7 Do:s beslut att avsluta ärende.
Dnr 2010.212 606
8 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-16, § 269 att omdisponera 75 000 kronor
avsedda för projektet “Mötesplats Ljungdala” från barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget till kommunledningskontorets
projekt “Mötesplats Ljungdala”.
Dnr 2011.1307 041
9 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-16, § 270 på BUN:s begäran om återföring
av budgetmedel för vaktmästaretjänst. Beslut att
- för 2011 ska 281 000 kronor överföras från barn- och utbildningsnämndens
driftbudget till finansförvaltningens anslag för kompensation anslagstyp 1.
- för 2012 görs denna ramjustering för barn- och utbildningsnämnden i
budgeten för 2012.
Dnr 2011.990 041
10 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-16, § 271 på BUN:s anhållan om
kompensation för städkostnader avseende förskolorna 88:an, Ekbacken och
Stralsund. Beslut
- För 2011 ska det överföras 628 000 från finansförvaltningens anslag för
kompensation anslagstyp 1 till barn- och utbildningsnämndens driftbudget
för ökade städkostnader för förskolan Stralsund.
- För 2012 kompenseras barn- och utbildningsnämnden med 628 000 kronor
för förskolan Stralsund och detta arbetas in i budgeten för 2012.
- Den kompensation på 314 000 kronor för förskolan Ekbacken som arbetas
in i budget 2012 ska tas bort efter kommunstyrelsens beslut om budget 2012
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och flerårsplan 2013-2014.
Dnr 2011.992 041
11 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-16, § 272 på BUN:s begäran om
kompensation för hyra och städkostnader avseende förskolan Fjärilen i
Bjärnum. Beslut
För 2011 ska 232 000 kronor överföras från finansförvaltningens anslag för
kompensation anslagstyp 1 till barn- och utbildningsnämndens driftbudget för
hyra och städkostnader på den tillfälliga förskolan Fjärilen i Bjärnum.
Dnr 2011.991 041
12 Kommunstyrelsens beslut 2011-11-16, § 280 avseende gemensam
kostorganisation inom Hässleholms kommun. Beslut
- I enlighet med föreliggande uppdragsbeskrivning ges Hässleholms Teknik
AB i uppdrag att utreda och lämna förslag till gemensam kostorganisation
inom Hässleholms kommun.
- I en första etapp, som ska redovisas till kommunstyrelsen senast i december
2011, ska Hässleholms Teknik AB genomföra en nulägesanalys, förstudie
samt ta fram ett par alternativa modeller för hur en gemensam
kostorganisation för Hässleholms kommun bör se ut.
- Kommunstyrelsen kommer efter redovisad förstudie att ge bolaget
utredningsdirektiv och tidpunkt för slutredovisning avseende etapp 2.
- Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda parter.
- Eventuella utredningskostnader under 2011 kan belasta de medel som
kommunstyrelsen tidigare anslagit genom beslut 2011-03-30, § 118.
Dnr 2007.395 287
13 Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-21, § 117 att ge barn- och
utbildningsnämnden rätt att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid
Läredaskolan och Mala skola.
Dnr 2011.1170 600
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§ 248
Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 2011-12-15
godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Karin Karlén, förvaltningschef
Åsa Persson, controller
P-O Henriksson, skolskjutssamordnare

§§
50
30
22

Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Jan Herngren, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Lisbeth Nordin, förskolechef
Torgny Blomberg, rektor/förskolechef

69-74
74-83
33-39
38-41
16-20
30-32

Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bodil Tingvar Boo, rektor/förskolechef
Lise-Lotte Kjellsdotter, förskolechef
Mona Holmgren, rektor/förskolechef
Kristina Stigsdotter, rektor/förskolechef

40-42
22
40-41
31-33
20-21

Eva Andersson, skolområdeschef
Pär Hansson, rektor
Inger Frank, förskolechef

33
20-21
27-28
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Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Robert Svensson, rektor
Jane Fälth, rektor/förskolechef
Pernilla Bill, rektor
Christian Örn, rektor

§§
28-29
42-46
37-38
23-24
41-45

Monica Nilsson, skolområdeschef
Kerstin Bonin, förskolechef

13
13-16

PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor/platschef
Jan Zettergren, rektor

58-77
67-69
50-51

Eva-Carin Andersson, skolområdeschef

58-61
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§ 249
Tack
Ordföranden framför sitt tack till nämnden och förvaltningen för det gångna årets
arbete och tillönskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Joachim Fors tackar ordföranden för ett gott samarbete under året och tillönskar
honom och hans familj, övriga i nämnden samt förvaltningen en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Lena Svensson tackar ordföranden för ett gott samarbete och det sätt han skött
ordförandeskapet på och tillönskar honom och hans familj, övriga i nämnden
samt förvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt År.
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