BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
2010-08-26

§
108 Ändring av föredragningslistan
109 Anhållan om ändring av barnomsorgstaxan för barn vars
föräldrar är arbetslösa och för barn vars föräldrar är
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
110 Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv 2010
111 Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—06-30
112 Framtida ledningsorganisation för gymnasieskolan
113 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2010
utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och särskilda
anvisningar – Delårsuppföljning
114 Motion om klimatsmart mat – Klimathänsyn i kommunens
kostverksamhet – Yttrande
115 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål 2010 –
Prioritering av ett mål för uppföljning
116 Ansökan om särskild variant snarlikt det specialutformade
Internationella programmet – Återrapportering
117 Anmälan angående skolsituationen för elev vid Tyringe skola –
Yttrande
118 Kön för handläggning hos centrala elevhälsan
119 Detaljplan för del av kvarteret Magneten, Hässleholms stad –
Yttrande
120 Information
121 Rapporter
122 Utredning om ett eventuellt införande av vårdnadsbidrag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-08-26

Sid

1 (20)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:00

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Martin Karlström (m) tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 108-116
Angela Arnesen (SACO), §§ 108-116
Marianne Zackrisson (LO), §§ 108-114

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, tf biträdande förvaltningschef tillika gymnasiechef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller, §§ 108-114
Britt-Marie Alenius, kostsamordnare § 114
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Agneta Hörberg
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2010-09-01, kl. 09:00

Justerade paragrafer

§§ 108-122

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Agneta Hörberg
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Sammanträdesdag
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Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-08-26

Datum då anlaget
sätts upp

2010-09-02

Datum då anslaget
tas ned

2010-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid
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§ 108

Ändring av föredragningslistan
Beslut
Följande ärende utgår från föredragningslistan till dagens sammanträde:
Ärende nr 5

Justerare

Anpassning av barn- och utbildningsnämndens
verksamhet till föreslagen budgetram 2011.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 109

Anhållan om ändring av barnomsorgstaxan för barn vars
föräldrar är arbetslösa och för barn vars föräldrar är
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen
Dnr 2010.283 710

Beslut
Anhållan inges till kommunfullmäktige att barnomsorgsavgiften
för barn vars föräldrar är arbetslösa och för barn vars föräldrar
är föräldralediga (enligt föräldraledighetslagen) ändras enligt följande:
från taxa 1

Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 % av hushållets samlade bruttoinkomst – max 1 260 kronor per
månad
2 % av hushållets samlade bruttoinkomst – max 840 kronor per månad
1 % av hushållets samlade bruttoinkomst – max 420 kronor per månad
Ingen avgift

till taxa 3

Barn
Barn
Barn
Barn

1:
2:
3:
4:

2 % av hushållets samlade bruttoinkomst – max 840 kronor per månad
1 % av hushållets samlade bruttoinkomst – max 420 kronor per månad
1 % av hushållets samlade bruttoinkomst – max 420 kronor per månad
Ingen avgift

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 2010-02-25, § 26 åt
förvaltningen att utreda möjligheten till reducerad
barnomsorgsavgift för barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga (enligt föräldraledighetslagen).
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har, mot avgift,
rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2010-08-18 och reviderad
2010-08-26 för
-

Justerare

vilken avgift man har i 30 kommuner i Skåne.
att intäkterna minskar med 250 000 – 300 000 kronor om
Hässleholms kommun ändrar taxan för dessa barnen från
taxa 1 till taxa 3

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Handlingar i ärendet
Förvaltningens redovisning i skrivelse 2010-08-18 och reviderad
2010-08-26.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 145 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förslag till beslut
Anhållan inges till kommunfullmäktige att barnomsorgsavgiften
för barn vars föräldrar är arbetslösa och för barn vars föräldrar
är föräldralediga (enligt föräldraledighetslagen) ändras från taxa 1 till
taxa 3.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Eva Persson (c) yrkar bifall till
förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
2010
Dnr 2010.267 041

Beslut
195 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
resursen för Toppbibass.

Ärendet
I resursfördelningssystemet för grundskolan ingår en s.k.
Bibassresurs (barn i behov av särskilt stöd) som avser att täcka
kostnader för särskilda stödinsatser. Därutöver finns, på centralt
konto, en Toppbibassresurs ur vilken områdena kompenseras för
stödinsatser till elever med mycket specifika behov. Dessa
barns/elevers behov utreds alltid av resursteamet. Resursen fördelas
efter speciella kriterier för att tillgodose barnets/elevens behov under
den tid de vistas i vår verksamhet. Behoven är knutna till svårare
handikapp inom syn, hörsel, rörelsehinder viss medicinsk
problematik samt utvecklingsstörning.
Omfattningen av berättigat stöd är större 2010 än beräknat. I
genomsnitt är insatsbehovet ca 40 timmar högre per vecka i år
jämfört med 2009. I budgeten beräknades ett ökat behov på ca 20
timmar per vecka. Detta medför att det saknas 195 000 kr i höstens
resurs för finansieringen. Stödet måste erbjudas och områdena
kompenseras för merkostnaden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 136 där man föreslog att 195 000 kr
anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till resursen för
Toppbibass.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesdag
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§ 111

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—06-30
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad 2010-08-19, godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 30 juni 2010 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 på ett underskott på
288 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2010-08-19.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 112

Framtida ledningsorganisation för gymnasieskolan
Dnr 2010.145 600

Beslut
1 Gymnasieskolan organiseras i ett skolområde kallat Hässleholms
Gymnasium vilket leds av en skolområdeschef.
2

En tjänst som skolområdeschef inrättas. Tjänsten utlyses externt
för tillsättning snarast möjligt. Befattningshavare utses av barnoch utbildningsnämnden.

3

Skolområdet indelas i rektorsområden knutna till ett eller flera
gymnasieprogram. Inledningsvis skapas 11 rektorsområden.
Områdesindelning samt rektorstjänsternas innehåll fastställs av
förvaltningschef och skolområdeschef gemensamt.

4

Rektorsområdet leds av en rektor. Rektorstjänsterna tillsätts med
befintliga skolledare i gymnasieskolan för tillträde 2011-07-01.
Rektorer utses av förvaltningschef och skolområdeschef
gemensamt.

5

Skolområdet indelas i tre enheter, Hässleholms Tekniska skola,
Jacobsskolan och Ungdomscentrum. En rektor på varje enhet
utses av barn- och utbildningsnämnden att vara tillika platschef.

6

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra kompetensutveckling
för skolområdets nya rektorer.

7

Gymnasiechefsbefattningen övergår till en renodlad
förvaltningstjänst med titeln gymnasiestrateg. Övergång sker
samtidigt som skolområdeschefstjänsten tillsätts.

8

Utvärdering av organisationsförändringen ska ske under 2012 för
eventuell justering inför januari 2013.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tog ett inriktningsbeslut 2010-04-29,
§ 48 att Hässleholms gymnasieskolor skall organiseras som ett
skolområde benämnt ”Hässleholms Gymnasium” med 1,0
skolområdeschef och 9,5 tjänster som programrektorer från och med
2011-07-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-08-26

Det uppdrogs åt förvaltningen att till juni månads sammanträde 2010
återkomma med konkretiserat genomförandeförslag innehållande
bl.a. tidsplan, funktionsbenämnings- och uppdragsbeskrivningar för
de olika tjänsterna varvid följande skall beaktas:
-

tydlighet mellan förvaltningsnivå och operativ nivå.
tydligt chefskap för enheterna Jacobsskolan, Tekniska skolan och
Ungdomscentrum.
delegationsplanen ändras enligt samma principer som för
barnomsorg och grundskola.
titulaturen gymnasiechef ändras utifrån förändrat tjänsteinnehåll.

Dessutom beslöts att en utvärdering av den nya
ledningsorganisationen skall göras under 2012.
Förvaltningen har 2010-07-01 tagit fram förslag till ny
ledningsorganisation för gymnasieskolan utifrån nämndens
inriktningsbeslut.
Handlingar i ärendet
Förvaltningen förslag 2010-06-02 och reviderat 2010-07-01 till ny
ledningsorganisation för gymnasieskolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 139 där man för samverkan med de
fackliga organisationerna föreslog följande:

Justerare

1

Gymnasieskolan organiseras i ett skolområde kallat Hässleholms
Gymnasium vilket leds av en skolområdeschef.

2

En tjänst som skolområdeschef inrättas. Tjänsten utlyses externt
för tillsättning snarast möjligt. Befattningshavare utses av barnoch utbildningsnämnden.

3

Skolområdet indelas i rektorsområden knutna till ett eller flera
gymnasieprogram. Inledningsvis skapas 11 rektorsområden.
Områdesindelning samt rektorstjänsternas innehåll fastställs av
förvaltningschef och skolområdeschef gemensamt.

4

Rektorsområdet leds av en rektor. Rektorstjänsterna tillsätts med
befintliga skolledare i gymnasieskolan för tillträde 2011-07-01.
Rektorer utses av förvaltningschef och skolområdeschef
gemensamt.

5

Skolområdet indelas i tre enheter, Hässleholms Tekniska skola,
Jacobsskolan och Ungdomscentrum. En rektor på varje enhet
utses att vara tillika platschef.
Utdragsbestyrkande

Sid

9
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6

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra kompetensutveckling
för skolområdets nya rektorer.

7

Gymnasiechefsbefattningen övergår till en renodlad
förvaltningstjänst med titeln gymnasiestrateg. Övergång sker
samtidigt som skolområdeschefstjänsten tillsätts.

8

Utvärdering av organisationsförändringen ska ske under 2012 för
eventuell justering inför januari 2013.

Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 113

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2010 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och
särskilda anvisningar – Delårsuppföljning
Dnr 2010.82 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de av förvaltningen vidtagna
åtgärderna för att uppnå målen och översänder redovisningen
till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2010-02-25, § 19
verksamhetsplanering för 2010 utifrån kommunfullmäktiges
fastlagda övergripande mål och särskilda anvisningar.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Redovisning av åtgärder som vidtagit för att uppnå målen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 140 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden godkänner de av förvaltningen vidtagna
åtgärderna för att uppnå målen och översänder redovisningen
till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 114

Motion om klimatsmart mat – Klimathänsyn i
kommunens kostverksamhet – Yttrande
Dnr 2010.100 101

Beslut
Föreslaget yttrande daterat 2010-07-02 antas som yttrande över
motionen, innebärande att barn- och utbildningsnämnden ställer sig
positiv till intentionerna i motionen och föreslår att kommunen när
möjlighet ges väger in klimatpåverkan i kommande inköpsrutiner och
upphandlingar.
Ärendet
Kommunstyrelsen har för barn- och utbildningsnämndens yttrande
översänt en av Miljöpartiet de gröna genom Peter Groth ställd motion
med förslag att
”Hässleholms kommun väger in livsmedlens klimatpåverkan enligt de
beräkningar och rekommendationer som finns framtagna vid
upphandling och vid val av meny vid kommunens skolor och
äldreboende.
Förvaltningen efter ett år redovisar till fullmäktige vilka åtgärder man
vidtagit och en beräkning av den reducering av CO2-ekvivalenter
som åstadkommits.
Handlingar i ärendet
Miljöpartiet de grönas motion daterad januari 2010.
Yttrande daterat 2010-07-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 142 där man föreslog att föreslaget
yttrande daterat 2010-07-02 antas som yttrande över motionen,
innebärande att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till
intentionerna i motionen och föreslår att kommunen när möjlighet
ges väger in klimatpåverkan i kommande inköpsrutiner och
upphandlingar.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Nilsson (s) och
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 115

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål 2010 –
Prioritering av ett mål för uppföljning
Dnr 2010.82 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av ordföranden och
förvaltningsledningen prioriterat mål för uppföljning.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2010-02-25, § 19 målen
för sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges fastställda
mål.
I budget 2010 redovisar kommunfullmäktige under särskilda
anvisningar vilka mål barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan skall anpassas till utifrån fastställda övergripande
mål och tilldelad budgetram. I anvisningarna finns bl.a. upptaget att
under perioden 2009-2011 skall andelen gymnasiebehöriga elever i
Hässleholms kommun öka med minst 2 procentenheter.
Kommunledningskontoret har 2010-06-30, för behandling vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-11, begärt att barn- och
utbildningsnämnden särskilt skall prioritera ett mål för uppföljning.
Eftersom tiden var knapp har ordföranden tillsammans med
förvaltningsledningen framfört att nämnden prioriterar uppföljningen
av följande mål:
Under perioden, 2009-2011, skall andelen gymnasiebehöriga elever i
Hässleholms kommun öka med minst 2 procentenheter.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 141 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner av ordföranden och
förvaltningsledningen prioriterat mål för uppföljning.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Ansökan om särskild variant snarlikt det
specialutformade Internationella programmet –
Återrapportering
Dnr 2010.235 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av insänd ansökan.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inrättat två specialutformade
program, Internationella programmet samt Idrottsprogrammet. Vid
införandet av gymnasiereformen Gy 11 upphör möjligheten att
anordna specialutformade program. Huvudmannen kan dock ansöka
hos Skolverket om att göra avvikelser från den nationella strukturen,
benämnd särskild variant.
Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av
gymnasieutbildning, 2010-05-21, möjliggör ansökan senast
2010-08-15 för start läsåret 2011/12. Ansökningsblanketter är under
utarbetning.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-06-24, § 91 att uppdra åt
förvaltningen att till skolverket inge ansökan om särskild variant
snarlik det nuvarande specialutformade Internationella programmet.
återrapportering skulle ske till arbetsutskottet vid augusti månads
sammanträde.
Handlingar i ärendet
Ingiven ansökan till skolverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 117

Anmälan angående skolsituationen för elev vid Tyringe
skola Dnr 41-2010:3653 - Yttrande
Dnr 2010.251 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen tog den 1 juni 2010 emot en anmälan i rubricerat
ärende.
I skrivelse 2010-06-28 begär skolinspektionen in yttrande i ärendet.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast den 16 augusti 2010.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2010-06-28.
Yttrande daterat 2010-07-02.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-08-12, § 133 beslut som justerades samma dag.
Arbetsutskottet ställde sig bakom rektor Gunilla Åkessons yttrande
2010-07-20.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 118

Kön för handläggning hos centrala elevhälsan
Dnr 2010.152 620

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och beslutar
att information skall lämnas till nämnden om den fortsatta
utvecklingen.
Ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-25
uppdrogs åt förvaltningen att ta fram strategier för att minska
kötiderna avseende ärenden för handläggning hos centrala
elevhälsan.
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2010-08-10 dels för
vilken prioriteringsordning centrala elevhälsan arbetar efter, dels
ärendegången vid psykologutredningar samt hur lång väntetiden är
för utredning av utvecklingsbedömning och dyslexi.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2010-08-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-08-12, § 143.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag
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§ 119

Detaljplan för del av kvarteret Magneten, Hässleholms
stad – Yttrande
Dnr 2010.261 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt
detaljplaneförslag för del av kvarteret Magneten i Hässleholms stad.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter till att komplettera
den befintliga bebyggelsen med utökat utrymme för kontor och
utbildningscentrum samt kontorshus för företagets administration
och i söder och nordväst, mot befintliga bostäder, uppföra nya
bostadshus.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 2 augusti 2010.
Skolområdeschef Kristina Liljerup har muntligen meddelat att man
från skolområde nordväst inte har något att erinra mot förslagen
detaljplan.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2010-08-12, § 144 beslut. Arbetsutskottet beslöt att meddela
Byggnadsnämnden att inget finns att erinra mot föreslagen
detaljplan.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
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§ 120

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Elevärende – Gymnasieskolan. Återrapportering.
Dnr 2010.188 606
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§ 121

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Förvaltningsrättens dom 2010-07-15 där man avslår Lejonskolan
ABs i Kristianstad överklagande av barn- och
utbildningsnämndens beslutade tilläggsbelopp för elever
från Hässleholms kommun som går på skolan.
Dnr 2010.142 048

Justerare

2

Skolinspektionens skrivelse 2010-07-22 med redovisning av
anmälarens synpunkter på barn- och utbildningsnämndens
yttrande angående svenska kyrkans undervisning och verksamhet
i skolorna i Hässleholm.
Dnr 2010.219 600

3

Barn- och elevombudets beslut 2010-08-12 att inga åtgärder
vidtas mot kommunen avseende anmälan om kränkande
behandling av elev vid Bjärnums skola.
Dnr 2008.23 606

4

Kommunstyrelsen beslöt 2010-06-16 att avge yttrande till
skolinspektionen avseende friskoleansökningar i
överensstämmelse med barn- och utbildningsnämndens förslag.

5

Skolinspektionen har meddelat att de befintliga utbildningarna vid
fristående gymnasieskolor överförs till utbildningar i enlighet med
Gymnasieskola 2011. Nationellt program och inriktning fastställs i
beslut från Skolinspektionen och kommer att skickas ut till den
kommun skolan är belägen i.

6

IT-gymnasiet Sverige AB hos Skolinspektionen tagit tillbaka sin
ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun. Skolinspektionen har i
beslut 2010-07-09 avskrivit ärendet.
Dnr 2010.182 612

7

Kommunfullmäktige har 2010-06-14, § 52 godkänt dokumentet
Strategi i Hässleholm, vilket ska utgöra riktlinjer för arbetet med
långsiktiga framtidsfrågor och strategisk planering i Hässleholms
kommun.
Dnr 2010.265 010
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§ 122

Utredning om ett eventuellt införande av vårdnadsbidrag
Dnr 2010.307 710

Beslut
På förslag av ordföranden beslutas att förvaltningen får i uppdrag att
utreda konsekvenserna av införande av vårdnadsbidrag i
Hässleholms kommun.
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