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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-12-16

Sid

1 (25)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:45

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lena Svensson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Kenneth Aronsson (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Paul Nordström (fv) tjänstgörande för Nils Bergkvist (fv)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Martin Karlström (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Lena N Andersson (s)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 173-177
Angela Arnesen (SACO), §§ 173-177
Marianne Zackrisson (LO), §§ 173-177

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, §§ 173-179, 181-192
Hans Olsson, utvecklingsledare, §§ 173-179, 181-192
Lisbeth Johansson, tf biträdande förvaltningschef tillika gymnasiechef
Åsa Persson, controller, §§ 173-177
Rickard Muth, upphandlingschef, §§ 178-179
Eva-Carin Andersson, rektor, § 180
Stefan Nyhlén, personalsamordnare, § 177
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Kenneth Aronsson
Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 22 december, kl. 16:00

Justerade paragrafer

§§ 173-192
Paragraferna 180 och 187 finns även i separat protokoll

Underskrift

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Kenneth Aronsson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-12-16

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-12-16

Datum då anlaget
sätts upp

2010-12-23

Datum då anslaget
tas ned

2011-01-14

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 173

Välkomsthälsning och komplettering av
föredragningslistan
Ordföranden hälsar Hans Olsson, som efterträder Göran Elvirsson
på tjänsten som utvecklingsledare, välkommen.
Hans Olsson ger en kort presentation av sig själv.
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden:
-

Justerare

Elevärende – Gymnasiesärskolan
Uppdrag att yttra sig till Förvaltningsrätten i Mål nr 15536-10
angående laglighetsprövning

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 174

Lokalutredning - fordonsprogrammet Jacobsskolan
Dnr 2010.432 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagna
beslut som redovisas i skrivelse 2010-11-22.
Ärendet
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet och
barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt utrett och tagit
fram förslag till beslut avseende bl. a fordonsprogrammets
lokalbehov, vilket redovisas i skrivelse 2010-11-22.
Handlingar i ärendet
Johan Erikssons och Mats Olssons gemensamma skrivelse
2010-11-22 ställd till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagna beslut som
redovisas i skrivelse 2010-11-22.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Johan Berglund (m) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—11-30
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporterna godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande nettoram för 2010 är
959 531 000 kronor.
Förvaltningen har 2010-12-14 med riktpunkt den 30 november 2010
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 ett överskott på
5 015 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterade 2010-12-01.
Uppföljningsrapport daterad 2010-12-14 och överlämnad till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Anpassning av barn- och utbildningsnämndens
verksamheter till 2011 års budgetram
Dnr 2010.281 041

Beslut
Anpassning av barn- och utbildningsnämndens verksamheter görs
enligt förvaltningens förslag 2010-12-01.
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Den av kommunfullmäktige för 2011 fastställda budgetramen för
barn- och utbildningsnämnden innebär ett besparingsuppdrag på
9 372 000 kronor.
Förvaltningen har 2010-12-01 tagit fram förslag till anpassning till
2011 års budgetram utifrån besparingsuppdraget.
Vid förhandling enligt MBL § 11 med de fackliga organisationerna
kunde parterna inte enas om föreslagna budgetanpassningar.
Handlingar i ärendet
Förslag 2010-12-01 till anpassningar till 2011 års budgetram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02, § 242 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Ordföranden med instämmande av Johan Berglund (m) yrkar att
anpassning av barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2011
skall göras enligt förvaltningens förslag 2010-12-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 177

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

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning med
tillhörande handlingsplan och överlämnar den till kommunledningen.
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.
Förvaltningen har utifrån vad som framkommit vid uppföljningen
tagit fram en handlingsplan.
Handlingar i ärendet
Uppföljning med tillhörande handlingsplan.
Ärendets tidigare behandling
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-11-25, § 163
redovisades delrapport av uppföljningen.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad uppföljning med
tillhörande handlingsplan och överlämnar den till kommunledningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-12-16

§ 178

Upphandling av skolskjutskörning, RAM 10/29 Förfrågningsunderlag
Dnr 2010.430 623

Beslut
Upphandling görs på skolskjutskörningar, avseende redovisade
stationeringsorter, enligt förfrågningsunderlag daterat 2010-11-24
efter komplettering med följande:
det är från kommunens sida önskvärt med miljöfordon och att
fordonen drivs med så miljövänligt bränsle som möjligt.
Kommunledningskontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att
administrativt genomföra upphandlingen.
Ärendet
De avtal på skolskjutskörning i RAM 06/10 som arbetsutskottet
2010-06-10, § 114 beslöt att förlänga ett år upphör 2011-07-31
och avser följande busslinjer:
Antal fordon
Område Syd
Syd1B
Sösdala

1 fordon med 30 platser

Område Väst
Väst1B Tyringe
Väst2B Tyringe

1 fordon med 50 platser
1 fordon med 50 platser

Område Nordost
NO1B
Hästveda
NO2B
Farstorp

1 fordon med 25 platser
1 fordon med 25 platser

Område Nordväst
NV1B
Vittsjö
NV2B
Mala

1 fordon med 30 platser
1 fordon med 50 platser

Ekonomikontorets upphandlingsenhet har med bistånd av
förvaltningen tagit fram förslag till förfrågningsunderlag
2010-11-24.
Handlingar i ärendet
Förfrågningsunderlag daterat 2010-11-24.
Tjänsteutlåtande daterat 2010-11-24.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02 där man föreslog att upphandling görs
på skolskjutskörningar, avseende redovisade stationeringsorter,
enligt förfrågningsunderlag daterat 2010-11-24 med den av Lena
Nilsson (s) föreslagna kompletteringen att det från kommunens
sida är önskvärt med miljöfordon och att fordonen drivs med så
miljövänligt bränsle som möjligt.
Kommunledningskontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att
administrativt genomföra upphandlingen.
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§ 179

Upphandling av skolskjutskörning med taxitransporter,
RAM 10/30 - Förfrågningsunderlag
Dnr 2010.430 623

Beslut
Upphandling görs på skolskjutskörning med taxitransporter,
avseende redovisade stationeringsorter, enligt förfrågningsunderlag
daterat 2010-11-24 efter komplettering med följande:
det är från kommunens sida önskvärt med miljöfordon och att
fordonen drivs med så miljövänligt bränsle som möjligt.
Kommunledningskontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att
administrativt genomföra upphandlingen.
Ärendet
De avtal på skolskjutskörning med taxitransporter som
arbetsutskottet 2008-11-13, § 151 beslöt att förlänga med två år
upphör 2011-06-30 och avser följande områden:
Antal fordon

Justerare

Område Syd
Syd1T
Sösdala
Syd2T
Sösdala

Ett fordon
”-

Område
Väst1T
Väst2T
Väst3T

Ett fordon
””-

Väst
Tyringe
Tyringe
Tyringe

Område Nordväst
NV1T
Bjärnum
NV2T
Bjärnum

Ett fordon
”-

Område Öst
Öst1T
Vinslöv
Öst2T
Vinslöv

Ett fordon
”-

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Antal fordon
Transporter för Östra Göinge
Osby och Hässleholms
kommuner
GS1T
GS2T
GS3T
GS4T

Ett fordon
”””-

Hässleholms tätort
Hlm1T
Hässleholm
Hlm2T
Hlm3T

6-8 fordon
1 fordon
1 fordon

Ekonomikontorets upphandlingsenhet har med bistånd av
förvaltningen tagit fram förslag till förfrågningsunderlag
2010-11-24.
Handlingar i ärendet
Förfrågningsunderlag daterat 2010-11-24.
Tjänsteutlåtande daterat 2010-11-24.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02, § 236 där man föreslog att
upphandling görs på skolskjutskörning med taxitransporter,
avseende redovisade stationeringsorter, enligt förfrågningsunderlag
daterat 2010-11-24 med den av Lena Nilsson (s) föreslagna
kompletteringen att det från kommunens sida är önskvärt med
miljöfordon och att fordonen drivs med så miljövänligt bränsle som
möjligt.
Kommunledningskontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att
administrativt genomföra upphandlingen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Elevärende – Gymnasiesärskolan
Dnr 2010.445 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger rektor Eva-Carin Anderssons
beslut om interimistisk avstängning till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, efter gjord utredning, att
med omedelbar verkan avstänga eleven från skolgång tills dess att
Lotsmötet ägt rum den 25 januari 2011.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Rektor Eva-Carin Andersson vid Norrängsskolan redogör i skrivelse
2010-12-14 för åtgärder som vidtagits mot en elev som går på
Norrängsskolans nationella program med bl.a. interimistisk
avstängning från 2010-12-14 ( Gymnasiesärskoleförordningen
6 kapitlet 6-7 paragraferna) i avvaktan på barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Elevens vårdnadshavare har inbjudits att muntligen yttra sig inför
barn- och utbildningsnämndens ställningstagande i ärendet i
enlighet med Gymnasiesärskoleförordningens 6 kapitel 8
paragrafen.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden lägger rektor Eva-Carin Anderssons
beslut om interimistisk avstängning till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, efter gjord utredning, att
med omedelbar verkan avstänga eleven från skolgång tills dess att
Lotsmötet ägt rum den 25 januari 2011.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Plan för ökad inkludering av gymnasiesärskolan
i gymnasieskolan

Dnr 2009.461 600

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den av rektor
Eva-Carin Andersson 2010-11-23 redovisade planen för att öka
gymnasiesärskolans inkludering i gymnasieskolan.
En utvärdering skall göras inom två år av hur inkluderingen utfallit.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2010-04-29, § 47 att det från
den 1 januari 2011 införs ny organisation i särskolan.
Vid detta tillfälle beslöts även att en preliminär plan skulle
presenteras för nämnden, senast i december 2010, innehållande
riktlinjer som successivt ökar särskolans elevers integration i andra
skolområden.
Handlingar i ärendet
Rektor Eva-Carin Anderssons förslag 2010-11-23 till plan för ökad
inkludering.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02, § 241 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden ställer sig bakom den av rektor Eva-Carin
Andersson 2010-11-23 redovisade planen för att öka
gymnasiesärskolans inkludering i gymnasieskolan.
En utvärdering skall göras inom två år av hur inkluderingen utfallit.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 182

Upphävande av samverkansavtal med Markaryds
kommun avseende gymnasieutbildning
Dnr 2005.401 050

Beslut
Samverkansavtalet med Markaryds kommun avseende
gymnasieutbildning upphävs 2010-12-31 med hänvisning till
Gymnasium 2011.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tecknade i december 2005
samverkansavtal med Markaryds kommun avseende
gymnasieutbildning. Programlistan tillhörande samverkansavtalet
har reviderats inför läsåren 2007/2008 samt 2008/2009.
Avtalet gäller fr. o m 2006-01-01 och tillsvidare med ömsesidig
uppsägningstid på 12 månader med 31 december som årsförfallodag.
Uppsägning ska ske skriftligt.
Kontakter med Markaryds kommun har förevarit avseende framtida
samverkan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02, § 182 där man föreslog att
samverkansavtalet med Markaryds kommun avseende
gymnasieutbildning upphävs 2010-12-31 med hänvisning till
Gymnasium 2011.
Beslutsgång
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden
och dess arbetsutskott 2011
Dnr 2010.433 006

Beslut
Ärendet behandlas vid den nya barn- och utbildningsnämndens
första sammanträde som fastställs till den 13 januari 2011.
Ärendet
Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts
sammanträden under kalenderåret 2011.
Handlingar i ärendet
Sammanträdesplan daterad 2010-11-25.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Fördelning av kontaktpolitiker mandatperioden
2011-2014
Dnr 2010.434 600

Beslut
3 kontaktpolitiker utses för vartdera skolområdet
barnomsorg-grundskola.
Arbetsutskottets ledamöter utses som kontaktpolitiker för
Hässleholms Gymnasium, Norrängsskolan och Musik- och
kulturskolan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-12-02, § 246 där man föreslog att 3
kontaktpolitiker utses för vartdera skolområdet
barnomsorg-grundskola och att arbetsutskottets ledamöter utses
som kontaktpolitiker för Hässleholms Gymnasium, Norrängsskolan
och Musik- och kulturskolan.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne
Dnr 2010.173 605

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom det av
kommunförbundet Skåne 2010-12-07 framtagna förslaget till
samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass,
fritidshem och grundskola i Skåne.
Avtalet gäller från och med den 1 juli 2011 med möjlighet till årliga
förändringar. Avtalet gäller tillsvidare med 12 månaders uppsägning.
Tidigare tecknat avtal med kommunerna i Skåne Nordost upphör i
och med detta avtal att gälla från samma datum.
Ärendet
Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att införa
barnsomsorgspeng i enlighet med propositionen 2008/09:115. En
barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag som följer barnet oavsett
vilken verksamhet föräldrarna väljer.
Kommunförbundet Skåne har 2010-12-07 tagit fram förslag till
samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass,
fritidshem och grundskola där avtalets parter utgörs av följande
kommuner:
Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm,
Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona,
Lomma, Lund, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad,
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga samt Östra Göinge.
Samverkansavtalet syftar i första hand till att möjliggöra för
vårdnadshavare till barn/elever i förskolverksamhet,
skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola att:
- få sitt val av verksamhet och/eller skola tillgodosett.
- fritt få välja mellan de verksamheter/skolor som erbjuds inom
samverkansområdet och bli mottagna i mån av plats enligt gällande
lagstiftning.
Handlingar i ärendet
Förslag till samverkansavtal daterat 2010-12-07.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom det av
kommunförbundet Skåne 2010-12-07 framtagna förslaget till
samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass,
fritidshem och grundskola i Skåne.
Avtalet gäller från och med den 1 juli 2011 med möjlighet till årliga
förändringar. Avtalet gäller tillsvidare med 12 månaders uppsägning.
Tidigare tecknat avtal med kommunerna i Skåne Nordost upphör i
och med detta avtal att gälla från samma datum.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 186

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne –
revidering av tidigare avtal
Dnr 2008.484 050

Beslut
Samverkansavtal tecknas i enlighet med det i december 2010
reviderade förslaget.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-10-25, § 152 att
teckna samverkansavtal för gymnasieskolan med kommuner
i Skåne. Komplettering av avtalet har skett 2008-09-25, § 135.
Samverkansavtalet har, i december 2010, reviderats utifrån
gymnasiereformen GY11 och härutöver har en del smärre
förändringar gjorts.
Förvaltningens förslag
Samverkansavtal tecknas i enlighet med det i december 2010
reviderade förslaget.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 187

Bidrag enligt skollagen (185:1100) i form av
tilläggsbidrag Mål nr 3892—3895-10 – Yttrande
Dnr 2010.142 048

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-12-14 som sitt eget yttrande till Kammarrätten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Lejonskolan AB, Kristianstad har till kammarrätten överklagat
förvaltningsrättens dom den 15 juli 2010 i mål nr 6557-10,
6713-10, 6714-10 och 6851-10 avseende av barn- och
utbildningsnämnden beslutade tilläggsbelopp för elever vid
Lejonskolan.
Kammarrätten har i beslut 2010-09-06 meddelat prövningstillstånd.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet till
Kammarrätten 2010-10-14, § 153.
I underrättelse 2010-11-16 ger Kammarrätten barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig över Lejonskolan AB:s
yttrande över nämndens yttrande. Efter beviljat anstånd skall
yttrandet vara Kammarrätten tillhanda senast 2010-12-20.
Handlingar i ärendet
Kammarrättens underrättelse 2010-11-16 samt meddelande
2010-11-24.
Yttrande daterat 2010-12-14.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-12-14 som sitt eget yttrande till Kammarrätten.
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§ 188

Uppdrag att yttra sig till Förvaltningsrätten i mål nr
15536-10 angående laglighetsprövning
Dnr 2010.437 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt ordföranden att avge
yttrande till förvaltningsrätten.
Ärendet
Förvaltningsrätten har i föreläggande 2010-12-09 anmodat
Hässleholms kommun att yttra sig över Nils Perssons överklagande
avseende justering av barnomsorgsavgifter för verksamhetsår
2008.
Yttrandet skall vara Förvaltningsrätten tillhanda senast den 30
december 2010.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar åt ordföranden att avge
yttrande till förvaltningsrätten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-12-16

22

§ 189

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Sveriges kommuner och Landstings skrivelse 2010-10-21 till
finansutskottet avseende kostnadseffekter av reformen högre
krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan.
2
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det nationella Teknikprogrammet inriktning Produktionsteknik
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§ 190

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Förvaltningschefens skrivelse 2010-11-30 med direktiv för
utredning av stöd- och serviceorganisationen inom skolområde
Hässleholms Gymnasium.
Dnr 2010.145 600
2
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Svarsskrivelse till Bagher Ghazvinian avseende
modersmålsundervisning.
Dnr 2010.393 610
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§ 191

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-12-16 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Karin Karlén, tf förvaltningschef
35-41
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
28
Åsa Persson, controller
15-16
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
57-61
Rose-Marie Arvidsson, rektor
60-66
Roger Johansson, rektor
31-35
Annika Holmqvist, rektor
36-45
Lars Andreasson, rektor
28-31
Marie Andersson, rektor
24-25
Annika Persson, rektor
25
Eva Andersson, skolområdeschef
47-55
Johan Johansson, rektor
27-32
Carola Krantz, rektor
35-37
Pär Hansson, rektor
40-41
Ann-Christin Sjöström, rektor
36-39
Inger Frank, rektor
23-26
Birgitta Elmström, rektor
18-19
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
39-44
Annika Persson, rektor
49
Paul Szabo, rektor
38-41
Pernilla Bill, rektor
45-47
Kristina Liljerup, skolområdeschef
37
Håkan Arvidsson, rektor
38-39
Jan Brolin, rektor
41
Jan-Anders Johnsson, rektor
35-36
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
63-64
Bo Garsén, rektor
46
Bodil Tingvar Boo, rektor
23-26
Åsa Hallén Olofsson, rektor
28-31
Kerstin Bonin, rektor
14
PO Johansson, rektor
105-109
Uno Nilsson, rektor
85-86
Jan-Olof Olofsson, rektor
36
Eva-Carin Andersson, rektor
53-57
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§ 192

Tack
Ordföranden ger en kort tillbakablick över vad som hänt under
den gångna mandatperioden och framför sitt tack till nämnden
och förvaltningen för ett gott samarbete under året och tillönskar
alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Tf förvaltningschefen och utvecklingsledare Göran Elvirsson
tackar nämnden för ett gott samarbete och tillönskar en God Jul
och ett Gott Nytt År.
Willy Ohlsson tackar ordföranden för ett gott samarbete under
året och tillönskar henne och hennes familj en God Jul och ett
Gott Nytt År. Därefter önskar han Johan Berglund lycka till med
ordförandeskapet under kommande mandatperiod.
Kristina Lind och Lena Nilsson tackar för gott samarbete under
åren och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och
önskar den tillträdande nämnden lycka till med sitt arbete.
Johan Berglund tackar nämnden för ett gott samarbete och
tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
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