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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-11-25

Sid

1 (29)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:20

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf, kl 08:30-12:00, §§ 152-punkt 7 § 170
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf, §§ 152-159, 161-172
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s), kl 08:30-11:50, §§ 152-169
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Lena Lönn (s), tjg för Willy Ohlsson (s) § 160
Sivert Aronsson (fp), tjg för Kristina Lind (kd), punkt 8 § 170-§ 172
Roman Koziol (s), tjg för Lena Nilsson (s), §§ 170-172

Eva-Marie Lidén (kd), kl 08:30-11:55, §§ 152-punkt 2 § 170
Lena Lönn (s), §§ 152-159, 161-172
Jonathan Jönsson (m), kl 08:30-10:50, §§ 152-delvis § 161
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Roman Koziol (s), §§ 152-169
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 152-163
Angela Arnesen (SACO), §§ 152-163

Tjänstemän och övriga

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef §§ 153-163, 165-172
Göran Elvirsson, utvecklingsledare §§ 153-163, 165-172
Åsa Persson, controller §§ 153-163, 165-172
Maryann Andersson, praktikant §§ 153-163, 165-172
Inger Persson, rektor, § 153
Stefan Nyhlén, personalsamordnare, § 163
Rolf Bengtsson, skolområdeschef och Annika Persson, rektor
skolområde nordost, § 160
Lars Andreasson, rektor Hästveda 3-9, § 164
Ingela Svensson, nämndsekreterare

närvarande

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Johan Berglund
Barn- och utbildningskontoret 2010-11-30, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 152-172

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Paragraf 164 finns även i särskilt protokoll

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Svensson

Justerare

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

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

2010-11-25

Datum då anlaget
sätts upp

2010-12-01

Datum då anslaget
tas ned

2010-12-27

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Följande ärende utgår ur föredragningslistan:
- Samverkansavtal med Markaryds kommun
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
- Uppföljning av 2010 års systematiska arbetsmiljöarbete inom
barn- och utbildningsförvaltningen. Ärendet utgår därmed under
punkten information.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 153

Information – Introduktionsprogram
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Rektor vid ungdomscentrum, Inger Persson informerar om
Introduktionsprogrammet som fr. o m läsåret 2011/2012 ersätter
det Individuella programmet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 154

Utvärdering av ledningsorganisationen – Barnomsorg
och grundskola
Dnr 2010.389 022

Beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att med hjälp av extern konsult
redan nu inleda utvärderingsprocessen avseende vissa delar av
ledningsorganisationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2009-03-26 att en utvärdering
skulle göras av den nya ledningsorganisationen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-10-28, § 216 där man föreslår att barn- och
utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att med hjälp av
extern konsult redan nu inleda utvärderingsprocessen avseende
vissa delar av ledningsorganisationen.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 155

Direktiv för utredning kring resursskolorna i Nävlinge
och Norra Sandby
Dnr 2010.381 606

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till framtida
organisation för resursskolorna utifrån de av förvaltningen
2010-11-11 föreslagna direktiven enligt följande:

Justerare

•

Att i samverkan med representanter för socialförvaltningen
och vid behov omsorgsförvaltningen, se över möjligheterna till
att förverkliga tanken på ett gemensamt behandlingshem och
skola för elever med svår beteendeproblematik i kommunal
regi.

•

Att ta tillvara samt utveckla erfarenheterna i tidigare utredning
”Skola-mellanform-resursskola” 2010-06-01 i den nya
utredningen.

•

De erfarenheter som personalen för resursskolorna gjort skall
tillvaratas i den nya utredningen genom besök av
utredningsgruppen och genom intervjuer av all personal.

•

Att resursskolornas administrativa tillhörighet ses över.
Ledningsansvaret skall åvila en föreståndare som har nära och
daglig kontakt med verksamheterna. Ansvarsfördelning och
befogenheter mellan ledningstjänsterna skall förtydligas.

•

Lokaliseringen av resursskolan i Norra Sandby ska ses över för
att öka möjligheterna till samverkan mellan resursskolorna
samt övriga skolor.

•

Att genomföra en översyn av mål, uppdrag och arbetsformer
som synkroniserar med ett förändrat uppdrag.

•

Att se över de ekonomiska förutsättningarna för
resursskolorna med inriktning på en skolpeng som följer med
eleven.

•

Att ta fram ett samverkansavtal mellan barn- och
utbildningsförvaltningen – socialförvaltningen och i
förekommande fall omsorgsförvaltningen kring
samverkansfrågor, eventuell gemensam ekonomi samt
ledningsfrågor.

Utdragsbestyrkande
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•

Att se till att nya skollagen, läroplanen, socialtjänstlagen, FN:s
barnkonvention samt andra tillämpliga lagar finns med i
utredningsarbetet.

•

Att eleven i så stor utsträckning som möjligt får sin
undervisning tillgodosedd på hemskolan.

•

Den nya organisationen skall träda ikraft 2012-01-01, varför
utredningen skall redovisas för barn- och utbildningsnämnden
senast vid juni månads sammanträde 2011.

Ärendet
Arbetsutskottet gav 2010-10-28, § 217 förvaltningschefen i uppdrag
att till november månads sammanträde 2010 ta fram förslag som
skulle utgöra underlag för utredning av en framtida organisation för
resursskolorna.
På uppdrag av dåvarande förvaltningschef Lars Johansson gjordes
våren 2010 en utredning av resursskolorna utifrån bl.a. följande
inriktning:
-

Strukturen skulle vara en så kallad ”mellanform” till
resursskoleplacering, där i första hand skolområdesnivån
skulle vara organisationsbasen och där en belysning skulle göras
av en så kallad ”mellanform”. I utredningsuppdraget ingick även
att en översyn skulle göras av mål, uppdrag, inriktning och
arbetssätt.

Efter att utredningen blivit klar (2010-06-01) har det under hösten
2010 lyfts fram nya behov av att utreda resursskolornas organisation
och verksamhet.
Vid gemensam överläggning mellan socialnämndens och barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-10-14 enades man om
att en utredning skulle göras för att se om möjligheter finns att
inrätta ett gemensamt hem för vård och boende (HVB-hem) med
tillhörande skola i kommunen.
Tf förvaltningschef Karin Karlén redogör för ärendet, där förslag till
utredningsdirektiv ingår, i skrivelse 2010-11-03 och som reviderats
2010-11-11.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2010-11-03 och reviderad 2010-11-11.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskott 2010-11-11, § 225 där man föreslog att förvaltningen
får i uppdrag att ta fram förslag till framtida organisation för
resursskolorna utifrån de av förvaltningen 2010-11-11 föreslagna
direktiven.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 156

Rapport över beläggningen på kommunens förskolor och
i pedagogisk omsorg
Dnr 2010.408 710

Beslut
En tillfällig avdelning på Stralsunds förskola, Garnisonen inrättas
under tiden 2011-01-01—07-31 med upptagningsområde centrala
Hässleholm. Om det vid uppföljning under våren visar sig att behovet
kvarstår under hösten förlängs tiden för den tillfälliga avdelningen att
gälla även under hösten 2011.
En tillfällig avdelning inrättas på Hattstugan i Bjärnum med 10
platser under tiden 2011-01-01—12-31.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2010-10-25 hur beläggningen ser
ut på kommunens förskolor och i pedagogisk omsorg.
På förskolorna i centrala Hässleholm finns endast enstaka platser
kvar 2010-10-15. Både enskilda och kommunala förskolor har
räknats in i underlaget. Allt eftersom dessa platser fylls upp, kommer
vårdnadshavarna att hänvisas till en tillfällig avdelning på Stralsunds
förskola för Hässleholms centrum. Budgetmedel för ändamålet
kommer att avsättas i 2011 års budget.
På förskolorna i Bjärnum saknas 10 platser, vilket kan lösas genom
inrättande av en provisorisk avdelning på förskolan Hattstugan.
Vad avser platser i Farstorp så redovisas dessa i separat ärende.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens redovisning i skrivelse 2010-10-25 över beläggningen
på kommunens förskolor och i pedagogisk omsorg.
Förvaltningens förslag till beslut
En tillfällig avdelning på Stralsunds förskola, Garnisonen inrättas
under tiden 2011-01-01—07-31 med upptagningsområde centrala
Hässleholm.
En tillfällig avdelning inrättas på Hattstugan i Bjärnum med 10
platser under tiden 2011-01-01—12-31.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 156 där man föreslog att
En tillfällig avdelning på Stralsunds förskola, Garnisonen inrättas
under tiden 2011-01-01—07-31 med upptagningsområde centrala
Hässleholm.
En tillfällig avdelning inrättas på Hattstugan i Bjärnum med 10
platser under tiden 2011-01-01—12-31.
Beslutsgång
Yrkande
Johan Berglund (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
följande tillägg avseende Stralsund:
Om det vid uppföljning under våren visar sig att behovet kvarstår
under hösten förlängs tiden för den tillfälliga avdelningen att gälla
även under hösten 2011.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottet förslag med det av Johan Berglund yrkade
tillägget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 157

Lokaler och organisation för grundskolan i Hässleholms
stad
Dnr 2010.409 611

Beslut
Förvaltningen får 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.
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 har en ny utredning gjorts 2010-09-16 där följande framgår:
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.
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
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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såväl lång (5 år) som kort (0,5 – 1,5 år) sikt.
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Regelbunden årlig dialog skall ske mellan tjänstemän och barn- och
utbildningsnämndens presidium kring olika konsekvenser och
lösningar avseende elevflödet i centralorten.
Handlingar i ärendet
Utredning daterad 2010-09-16.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 228 där man föreslog att
förvaltningen får 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.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Ombyggnad av Västerskolan, etapp 2-3
Dnr 2006.217 291

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden anhåller
- att kommunstyrelsen ger lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag
att fullfölja etapp 2-3 Västerskolan med huvudsaklig inriktning för
lokalerna enligt framtagen förstudie, samt
-

att investeringsmedel avsätts i budgeten för etapp 2-3.

Ärendet
Västerskolans etapp 1 är nu under uppförande (år 7-9). För att
fullfölja kommunfullmäktiges beslut att Västerskolan skall vara en
komplett F-9 skola måste etapp 2-3 starta.
I de ursprungliga planerna ingick att både Silviaskolans och
Västerskolans behov skulle inordnas i etapp 2-3. Nya förutsättningar
redovisas i skrivelse 2010-11-03 främst avseende Silviaskolans
behov. I skrivelsen redovisas också huvudsakligt innehåll av förslag
beträffande etapp 2-3.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-10-28
redovisades förslaget till innehåll av etapp 2-3.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2010-11-03 inklusive ritningar över
Västerskolan etapp 2-3.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 229 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden anhåller
- att kommunstyrelsen ger lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag
att fullfölja etapp 2-3 Västerskolan med huvudsaklig inriktning för
lokalerna enligt framtagen förstudie, samt
-

att investeringsmedel avsätts i budgeten för etapp 2-3.

Beslutsgång
Yrkande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 159

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—10-31
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporterna godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande nettoram för 2010 är
959 513 000 kronor.
Förvaltningen har 2010-11-08 med riktpunkt den 31 oktober 2010
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 på ett överskott på
3 517 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2010-11-08.
Uppföljningsrapport daterad oktober 2010 och överlämnad till
kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 230 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporterna godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Förskoleplatser i Farstorp
Dnr 2010.334 710

Beslut
För att behovet av antalet förskoleplatser i Farstorp skall kunna
tillgodoses anhålles hos kommunstyrelsen om att en modul
snarast ansluts till Lyckans förskola i Farstorp.
För att det i varje kommundel skall finnas F-9 skolor är det av
största vikt att behovet av barnomsorgsplatser tillgodoses i alla
dessa.
På grund av jäv deltog inte Willy Ohlsson (s) i handläggningen av
detta ärende.
Ärendet
Efterfrågan på platser vid Lyckans förskola i Farstorp har ökat under
2010 och kommer under överskådlig tid att vara högre än
tillgången.
För närvarande finns 36 barn inskrivna vid förskolan, en
överskrivning med ca 10 barn. Dessutom står ca 10 barn i kö för
en plats. Förskolan som är inrymd i en villafastighet är inte
dimensionerad för detta antal barn.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens redogörelse i ärendet 2010-10-09 samt
komplettering 2010-11-23.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) föreslår att beslutet kompletteras med följande:
För att det i varje kommundel skall finnas F-9 skolor är det av största
vikt att behovet av barnomsorgsplatser tillgodoses i alla dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Resursfördelningsmodell för barnomsorg och grundskola
2011
Dnr 2010.410 041

Beslut
Principerna för fördelning av 2011 års resurser för barnomsorg och
grundskola fastställs enligt förvaltningens förslag 2010-11-04.
Ärendet
Förvaltningen har 2010-11-04 tagit fram förslag till
resursfördelningsmodell för barnomsorg och grundskola. Fördelningsmodellen består av områdesresurs, barnomsorgsresurs, skolresurs,
förstärkningsresurs samt en central resurs. Den sistnämnda går till
att täcka gemensamma kostnader och specifika verksamheter.
Resursfördelningsmodellen är ett sätt att räkna fram områdenas
budgetramar i syfte att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt.
Handlingar i ärendet
Resursfördelningsmodell för grundskola och barnomsorg daterad
2010-11-04.
Förvaltningens förslag
Principerna för fördelning av 2011 års resurser för barnomsorg och
grundskola fastställs enligt förvaltningens förslag 2010-11-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 231 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Intresseanmälan om att deltaga i försöksverksamhet
med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Dnr 2010.411 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolverket har fått i uppdrag av utbildningsdepartementet att
utreda och lämna förslag till huvudsakligt innehåll och
utformning av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Uppdraget
skall redovisas senast den 1 december 2010.
I utbildningsdepartementets promemoria föreslås ett statsbidrag
med 100 000 kronor per elevplats och år.

Ansökan kan inte göras innan regeringen fattat beslut om förordning
för försöksverksamhet med ett fjärde år. För att möjliggöra
en så snabb hantering som möjligt om och när nödvändiga beslut är
fattade kan en huvudman göra en intresseanmälan till Skolverket
under november 2010. Så snart en formell ansökan kan göras
kommer Skolverket att informera om detta, dels på Skolverkets
webbplats och dels direkt till dem som lämnat intresseanmälan.
Intresseanmälan skall vara skolverket tillhanda senast den 20
november 2010.
Efter behandling av ärendet i programrådet för ett fjärde tekniskt år i
Hässleholms gymnasieskolor föreslås att intresseanmälan omfattar
30 elevplatser per år inom följande profiler:
•
•

samhällsbyggande och miljö
produktionsteknik
- maskinteknik
- produktionsprocesser

Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-11-11, § 234 beslut. Arbetsutskottet beslöt att uppdra åt
ordföranden att inlämna intresseanmälan i enlighet med redovisade
intentioner.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-11-25

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) med instämmande av Johan Berglund (m), Willy
Ohlsson (s), Eva Persson (c) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till
den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden.

Justerare
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§ 163

Uppföljning av 2010 års systematiska arbetsmiljöarbete
inom barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2010.422 030

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens tackar för delrapporten och uppdrar
åt förvaltningen att återkomma med fullständig redovisning av
uppföljningen med tillhörande handlingsplan.
Ärendet
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i
AFS 2001:1. Varje förvaltning ska årligen genomföra en uppföljning
enligt rutiner framtagna av kommunens arbetsmiljöcontroller.
Uppföljningen ska redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, till
förvaltningens nämnd och kommunledningen.
Vid dagens sammanträde redovisar barn- och
utbildningsförvaltningen de områdenas uppföljningar som har
kommit in.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Hästveda skola Dnr 41-2010:5657 – Yttrande
Dnr 2010.390 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar Lars Andreassons yttrande
2010-11-19 som sitt eget yttrande till skolinspektionen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har den 18 oktober tagit emot en anmälan gällande
en elev vid Hästveda skola.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2010-10-16 yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast 2010-11-29.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens begäran om yttrande i skrivelse 2010-10-28.
Rektor Lars Andreassons yttrande daterat 2010-11-19.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar Lars Andreassons yttrande
2010-11-19 som sitt eget yttrande till skolinspektionen.

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-11-25

§ 165

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.
Ärendet
Skolinspektionen har den 15 september 2010 tagit emot en anmälan
gällande en elev vid Bjärnums skola. I anmälan uppges bl.a. att
eleven inte har fått det stöd hon är i behov av.
Skolinspektionen begär i skrivelse 2010-10-29 yttrande i ärendet.
Yttrandet skall vara en komplettering till den muntliga utredning som
ägt rum den 7 oktober 2010.
Av yttrandet skall framgå eventuella tillägg, förändringar och
förtydliganden samt synpunkter på det som tillkommit i utredning
efter skolinspektionens besök.
Yttrandet skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 12
november 2010.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens begäran om yttrande i skrivelse 2010-10-29.
Rektor Håkan Arvidssons yttrande daterat 2010-11-10.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskott
2010-11-11, § 218 beslut. Arbetsutskottet beslöt att anta rektor
Håkan Arvidssons yttrande 2010-11-10 som sitt eget yttrande till
skolinspektionen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Anmälan om diskriminering ANM 2010/2072 – Yttrande
Dnr 2010.375 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Diskrimineringsombudsmannen har i skrivelse 2010-10-12 begärt
yttrande över anmälan om diskriminering.
Yttrandet skall vara diskrimineringsombudsmannen tillhanda senast
2010-11-15.
Handlingar i ärendet
DO:s skrivelse daterad 2010-10-12.
Skolområdeschef Kristina Liljerups och rektor Bo Garséns
gemensamma yttrande daterat 2010-11-01.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-11-11, § 219 beslut. Arbetsutskottet beslöt att anta
skolområdeschef Kristina Liljerups och rektor Bo Garséns
gemensamma yttrande daterat 2010-11-01 som sitt eget
yttrande till diskrimineringsombudsmannen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare
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§ 167

Programinriktat individuellt program (PRIV)
Dnr 2010.406 612

Beslut
Fastställda regler 2006-03-23, § 37 upphör att gälla från läsåret
2011/2012 p.g.a. nya regelverket Gy 11.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-03-24, § 29 att för
läsåret 2005-2006 fastställa regler för intagning på programinriktat
individuellt program. 2006-03-23, § 37 beslöts att dessa
regler även ska gälla för läsåret 2006/2007 och framåt.
I samband med att reformen Gy 11 införs upphör Individuella
programmet och ersätts med fem Introduktionsprogram för
obehöriga elever.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 222 där man föreslog att
fastställda regler 2006-03-23, § 37 upphör att gälla från läsåret
2011/2012 p.g.a. nya regelverket Gy 11.

Justerare
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§ 168

Kriterier för tillgodoräknande av poäng för erfarenheter
utöver betygspoäng vid antagning till gymnasieskolan
i Hässleholms kommun
Dnr 2008.71 612

Beslut
Paragraf 30 2008-02-28 upphör att gälla från läsåret 2011/2012
så att samma regler gäller vid antagningar till gymnasieskolan i
Skåne.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2008-02-28, § 30 kriterier
för höjning av meritvärdet enligt gymnasieförordningens 6 kapitel 6
paragraf.
Gy 11 införs läsåret 2011/2012 och en gemensam databas har
införts för antagningen till gymnasieskolan i Skåne.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 223 där man föreslog att paragraf 30
2008-02-28 upphör att gälla från läsåret 2011/2012 så att samma
regler gäller vid antagningar till gymnasieskolan i Skåne.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Upphävande av samverkansavtal med Älmhults kommun
avseende gymnasieutbildning
Dnr 2010.407 050

Beslut
Samverkansavtalet med Älmhults kommun avseende
gymnasieutbildning upphävs 2010-12-31 med hänvisning till
Gymnasium 2011.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tecknade i december 2003
samverkansavtal med Älmhults kommun avseende
gymnasieutbildning. Programlistan tillhörande samverkansavtalet
reviderades i november 2004.
Avtalet gäller fr. o m 2003-12-31 och tillsvidare med ömsesidig
uppsägningstid på 12 månader med 31 december som årsförfallodag.
Uppsägning ska ske skriftligt.
Kontakter med Älmhults kommun har förevarit avseende framtida
samverkan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-11-11, § 224 där man föreslog att
samverkansavtalet med Älmhults kommun avseende
gymnasieutbildning sägs upp.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1
Muntlig information kring skolområde Nordvästs
rektorsområdesindelning
2
Nyheter från skolverket
http:/www.skolverket.se/sb/d/3248/a/22189
3
Personalekonomisk uppföljning
4
Svaromål till Hässleholms Tingsrätt i mål T 1453-10
Dnr 2007.133 606
5
Organisationsbild: Elevhälsan i Hässleholms kommun
6
Redovisning av kvalitetsgranskningsprocessen
7
Förslag till samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola.
förskoleklass. fritidshem och grundskola – Kommuner i Skåne
8
Skrivelse daterad 17 oktober 2010 ang kostnadsersättningar vid
praktikveckor samt svarsskrivelse.
Dnr 2010.378 618
9
E-postskrivelse ang. modersmålsundervisning samt
svarsskrivelse.
Dnr 2010.393 610

Justerare
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§ 171

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skolinspektionens beslut 2010-10-11 att förklara den fristående
skolan Frostagymnasiet i Höörs kommun ha rätt till bidrag för det
nationella Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
samhällsvetenskap och det nationella
Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap från och
med läsåret 2011/2012.
Dnr 2010.366 612

Justerare

2

Samverkansformer i arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsens
beslut 2010-10-27, § 186.
Dnr 2010.403 600

3

Skolinspektionens beslut 2010-10-29 avseende anmälan
angående elevs skolsituation vid gymnasiesärskolan
Norrängsskolan.
Dnr 2009.350 606

4

Skolverkets beslut 2010-10-29 att avslå barn- och
utbildningsnämndens ansökan om att inrätta riksrekryterande
utbildning för Naturvetenskaps- och Samhällsprogrammet med
inriktning internationell profil vid Tekniska skolan.
Dnr 2010.235 612

5

Skolverkets beslut 2010-10-29 att godkänna kommunens
ansökan om nationell idrottsutbildning i fotboll med 12-20 platser.
Dnr 2010.396 612

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-11-25 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lena Svensson, ordförande
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Lisbeth Nordin, rektor
Anna Sjödin, rektor
Lars Andreasson, rektor
Marie Andersson, rektor
Annika Persson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Johan Johansson, rektor
Peter Jönsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
John Brogård, rektor
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Paul Szabo, rektor
Pernilla Bill, rektor
Håkan Arvidsson, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bo Garsén, rektor
Justerare
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§§
23-27
10
13
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84
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41-52

Åsa Hallén Olofsson, rektor
Camilla Zander, rektor
Kerstin Bonin, rektor
Göran Olsson, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor

Justerare
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