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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-01-29

Sid

1 (22)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:45

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lena Olsson, ordförande (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordförande
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordförande
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)
Christofer Olofsson (m), tjänstgörande för Kenneth Aronsson (m)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Lynn Thulin (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Personalföreträdare

Kristina Rauer (TCO), §§ 1-5
Claes Ruderstam (SACO), §§ 1-5

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller, §§ 1-3, 8-10
Mats Olsson, avdelningschef, lokalförsörjningsavd. delvis § 4
Monica Ohlsson, biträdande rektor, delvis § 4
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret

Justerade paragrafer

§§ 1-15

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Olsson

Justerare

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-01-29

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-01-29

Datum då anlaget
sätts upp

2009-02-06

Datum då anslaget
tas ned

2009-03-02

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§1

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
Intern kontrollrapport för 2008

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§2

Inrättande av sommarskola och ferieskola
Dnr 2009.13 626

Beslut
Sommarskola inrättas och erbjuds de elever som gått ut årskurs 8
och inte uppnått målen.
Ferieskola inrättas under sportlovsveckan (vecka 8) för elever i
årskurs 9 som inte har uppnått målen.
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att utreda möjligheterna att
anordna stöd utanför timplanebunden tid för elever i årskurs 9.
Utvärdering av verksamheterna skall årligen ske och redovisas för
barn- och utbildningsnämnden.
Ärendet
Myndigheten för skolutveckling har under åren 2006-2008 fördelat
bidrag till kommuner och fristående skolor som önskade anordna
sommarskola. Barn- och utbildningsförvaltningen ansökte om och
erhöll bidrag (144 tkr) för att anordna sommarskola 2008.
Sommarskola erbjöds och anordnades under de två sista veckorna
på sommarlovet (veckorna 32 och 33) för de elever som i årskurs 8
inte uppnått målen i ett eller flera av ämnena svenska, engelska
eller matematik. 54 ansökningar inkom och samtliga som sökte
erhöll en plats.
I skrivelse 2008-12-22 redovisar förvaltningen förslag på vilka
åtgärder som framöver kan vidtas för att stödja de
grundskoleelever som inte uppnått målen i svenska, svenska som
andra språk, engelska och matematik.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2008-12-22.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 2 där man föreslog att
Sommarskola inrättas och erbjuds de elever som gått ut årskurs 8
och inte uppnått målen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-01-29

Ferieskola inrättas under sportlovsveckan (vecka 8) för elever i
årskurs 9 som inte har uppnått målen.
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att utreda möjligheterna att
anordna stöd utanför timplanebunden tid för elever i årskurs 9.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Nilsson (s) med instämmande av Willy Ohlsson (s), Kristina
Lind (kd) och Eva Persson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Justerare
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§3

Internbudget – resursfördelning 2009
Dnr 2009.14 041

Beslut
Internbudget och resursfördelning för 2009 fastställs enligt förslag
2009-01-22.
Deltar inte i beslutet
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för 2009
tilldelats en nettobudgetram på 918 412 000 kronor. Av dessa
medel är 2 000 000 kronor öronmärkta till ny ledningsorganisation
för barnomsorg och grundskola.
Förvaltningen har utifrån 916 412 000 kronor tagit fram förslag till
internbudget och resursfördelning för 2009. Resursfördelningen för
barnomsorg och grundskola har gjorts utifrån den av barn- och
utbildningsnämnden 2005-11-17, § 124 fastställda
resursfördelningsmodellen.
Handlingar i ärendet
Internbudget - resursfördelning 2009 daterad 2009-01-22.
Redovisning 2009-01-22 av budget 2009 i jämförelse med 2008 års
budget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 3 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Johan Berglund (m) yrkar
att internbudget och resursfördelning fastställs enligt förslag
2009-01-22.

Justerare
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§4

Planeringsinstrument för framtagande av lokalplan
för förskolor i Hässleholms kommun
Dnr 2009.12 290

Beslut
För sin fortsatta planering och dimensionering av kommunens
förskolor ställer sig barn- och utbildningsnämnden bakom
lokalförsörjningsavdelningens framtagna planeringsinstrument.
För att möjliggöra planeringen anhåller barn- och
utbildningsnämnden hos
-

Byggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret årligen
uppdaterar statistik samt genomför analys av
befolkningsprognos och framtida bebyggelse.

-

Kommunstyrelsen att utvecklings- och planeringsavdelningen i
samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen genomför
analys och bearbetning av byggnadsnämndens uppdaterade
material. Analysen skall sedan ligga till grund för beslut i
berörda nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar dessutom åt
förvaltningschefen att i samverkan med kommunstyrelsens
utvecklings- och planeringsavdelning ta fram en policy för hur
kommunens behov av tillfälliga förskolor ska lösas vid toppar.
Ärendet
På uppdrag av kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning har FOJAB arkitekter i Lund tagit fram
planeringsinstrument för långsiktig planering av förskolans
lokalbehov i Hässleholms tätort.
Lokalplan har tagits fram för förskolor i Hässleholms tätort av
FOJAB arkitekter i samverkan med stadsbyggnadskontoret,
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontorets
lokalförsörjningsavdelning.
Arkitekt Sune Nilsson vid FOJAB arkitekter redogör för framtaget
planeringsinstrument vilket gör det lättare att uppdatera
lokalplanen utifrån de ändringar som sker exempelvis i
befolkningsprognosen, nya bostadsområden, ändring av
barngruppernas storlek och efterfrågan på barnomsorgsplatser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2009-01-08.
Förslag till lokalplan, utifrån framtaget planeringsinstrument,
för förskolor i Hässleholms tätort.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 1 där man föreslog att
För den fortsatta planeringen och dimensioneringen av
kommunens förskolor ställer sig barn- och utbildningsnämnden
bakom lokalförsörjningsavdelningens framtagna
planeringsinstrument.
För att möjliggöra planeringen anhåller barn- och
utbildningsnämnden hos
-

Byggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret årligen
uppdaterar statistik samt genomför analys av
befolkningsprognos och framtida bebyggelse.

-

Kommunstyrelsen att utvecklings- och planeringsavdelningen
i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen
genomför analys och bearbetning av byggnadsnämndens
uppdaterade material. Analysen skall sedan ligga till grund
för beslut i berörda nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar dessutom åt
förvaltningschefen att i samverkan med kommunstyrelsens
utvecklings- och planeringsavdelning ta fram en policy för hur
kommunens behov av tillfälliga förskolor ska lösas vid toppar.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
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§5

Hässleholm – med kunskapsmålen i fokus
Dnr 2009.19 610

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den strategi som
förvaltningen redovisar i skrivelse 2009-01-05 med syftet att öka
elevernas måluppfyllelse.
Ärendet
Kunskapsuppdraget är en viktig angelägenhet för alla som arbetar i
Hässleholms kommuns förskolor och skolor.
Då grundskolan i Hässleholms kommun under senare år haft en
negativ utveckling vad gäller kunskapsresultaten redovisar
förvaltningen i skrivelse 2009-01-05 förslag till ett första
långsiktigt förändringsarbete så att måluppfyllelsen ökar för
eleverna.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2009-01-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 5 där man föreslår att barn- och
utbildningsnämnden ställer sig bakom den strategi som
förvaltningen redovisar i skrivelse 2009-01-05 med syftet att öka
elevernas måluppfyllelse.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s), Johan
Berglund (m) och Eva Persson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
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§6

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2008 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
Uppföljning
Dnr 2007.509 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och
översänder densamma till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2007-12-13, § 176
verksamhetsplan för 2008 utifrån de av kommunfullmäktige
fastlagda målen för 2008.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-08-28, § 113 att till
kommunfullmäktige översända en då gjord delårsuppföljning.
Handlingar i ärendet
Redovisning av åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.

Justerare
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§7

Anhållan om utökade lokaler för Norrängsskolan
Dnr 2009.20 291

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen om att uppdrag ges åt
lokalförsörjningsavdelningen att för Norrängsskolans utökade
lokalbehov, från 1 augusti 2009, hyra ca 160-190 kvm i
anslutning till nuvarande hyrda lokalytor för Norrängsskolan i
kasern Möller på T4-området. Det utökade lokalbehovet avser en
period av fyra till fem år.
Barn- och utbildningsnämnden anhåller dessutom om
kostnadstäckning för förhyrning av lokalerna.
Ärendet
Elevantalet vid Norrängsskolan har ökat till 172 innevarande
läsår jämfört med 112 elever år 2000. Eleverna är
hemmahörande i 25 kommuner i södra Sverige och efterfrågan på
gymnasiesärskoleplatser är stor. Elevkullarna är för aktuella
gymnasieåldrar mycket stora och behovet av platser inom
träningsskolan, elever med måttlig till grav utvecklingsstörning
samt autism, ökar under en period framöver. Behovet av utökade
lokaler beräknas framöver vara större under en period av minst
fyra-fem år.
För att kunna ta emot de elever som kommande läsår
(2009/2010) tar steget in i gymnasiesärskolan måste lokalytorna
utökas med 160-190 kvm.
Vid inventering av befintliga lokaler inom förvaltningens
verksamhetsområde har inte några lämpliga lokaler funnits.
I kasern Möller hyrs idag 170 kvm för elever i gymnasiesärskolan.
I anslutning till dessa lokaler finns ytterligare lediga ytor som med
vissa justeringar kan anpassas för verksamhetens behov.
Handlingar i ärendet
Rektors vid Norrängsskolan skrivelse 2009-01-05 och reviderad
2009-01-07.

Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 6 där man föreslog att anhållan
inges till kommunstyrelsen om att uppdrag ges åt
lokalförsörjningsavdelningen att för Norrängsskolans utökade
lokalbehov, från 1 augusti 2009, hyra ca 160-190 kvm i
anslutning till nuvarande hyrda lokalytor för Norrängsskolan i
kasern Möller på T4-området. Det utökade lokalbehovet behövs
under en period av fyra till fem år.
Barn- och utbildningsnämnden anhåller dessutom om
kostnadstäckning för förhyrning av lokalerna.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§8

Kommunrevisionens granskning av kommunens
insatser för att minska antalet personer med bidragsberoende (Dnr 2008.741 007) – Yttrande
Dnr 2008.413 007

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2009-01-02 till yttrande som sitt eget yttrande över
revisionsrapporten.
Ärendet
Kommunens revisorer, grupp 3, har med biträde av Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat de insatser kommunen
gör för att minska antalet bidragsberoende med särskild inriktning
på yngre.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad
2008-11-04.
Kommunstyrelsen har 2008-11-07 översänt kommunrevisionens
rapport för barn- och utbildningsnämndens utredning och
yttrande.
Handlingar i ärendet
Revisionsrapport daterad 2008-11-04.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2009-01-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 7 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag 2009-01-02 till
yttrande som sitt eget yttrande över revisionsrapporten.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare
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§9

Avtal om intagningsarbete till gymnasieskolan åt
Drivkraft Värend AB avseende John Bauer gymnasiet
i Hässleholm
Dnr 2009.21 055

Beslut
Avtal tecknas med Drivkraft Värend AB om intagningsarbete till
John Bauer gymnasiet i Hässleholm från 2009-01-01 och tills vidare
enligt redovisat förslag.
Ärendet
Drivkraft Värend AB har framfört önskemål om att barn- och
utbildningsförvaltningen svarar för den administrativa
handläggningen av gymnasieintagningen avseende John Bauer
gymnasiet i Hässleholm. Tidigare huvudman för John Bauer
gymnasiet har varit B & T Education AB.
Förslag till avtal har tagits fram där det framgår att barn- och
utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun handlägger
samtliga delar av intagningsarbetet.
Handlingar i ärendet
Avtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-01-15, § 9 där man föreslog att avtal
tecknas med Drivkraft Värend AB om intagningsarbete till
John Bauer gymnasiet i Hässleholm från 2009-01-01 och tills
vidare enligt redovisat förslag.
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§ 10

Intern kontrollrapport för år 2008
Dnr 2009.33 600

Beslut
Avrapporteringen 2009-01-27 av utförd kontroll godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Under 2008 har förvaltningen genomfört intern kontroll med
utgångspunkt från av nämnden beslutad plan. För 2008 var det
företrädesvis område 2 (Läreda), 7 (Hästveda), 8 (T4), Musikoch kulturskolan samt Linnéskolan som var föremål för kontrollen.
Därutöver har uppföljande kontroller genomförts på
Norrängsskolan och område 5 (Bjärnum) p.g.a. brister i samband
med 2007 års kontroll.
I huvudsak har följande kontrollerats:
Kontantkassor, rutiner vid försäljning av elevproducerade varor
och tjänster, reseräkningar och körrapporter, leverantörsfakturor,
matkuponger, lönerapportering, skolskjutsregler,
inventarieförteckning, upphandlingsregler.
Under året har även efterkontroll utförts av
barnomsorgsavgifterna för samtliga familjer som hade
barnomsorg 2006.
Handlingar i ärendet
Intern kontrollrapport daterad 2009-01-27.

Justerare
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§ 11

Kommunal Skolriksdag 24-25 mars 2009 – Deltagande
Dnr 2009.42 600

Beslut
Arbetsutskottets ledamöter samt en från varje parti som inte
finns representerad bland arbetsutskottets ledamöter medges
delta i kommunal skolriksdag.
När någon av arbetsutskottets ledamöter inte kan delta utser
dennes parti en ersättare. Ersättare för övriga utses i första hand
av dennes parti och i andra hand av presidiet.
Ärendet
Sveriges kommuner och landsting arrangerar kommunal
skolriksdag 2009 den 24-25 mars på stockholmsmässan i Älvsjö.
Årets skolriksdag ägnas åt resultaten i skolan.
Förmiddagen den 25 mars arrangerar partikanslierna gruppmöten
med de förtroendevalda.
Sista anmälningsdag är den 4 mars 2009.
Beslutsgång
Yrkanden
Ordföranden föreslår att arbetsutskottets ledamöter samt en från
varje parti som inte är representerat bland arbetsutskottets
ledamöter deltar i kommunal skolriksdag.
Lena Nilsson (s) föreslår att arbetsutskottets ledamöter och en
från varje parti samt ytterligare en från arbetarpartiet
socialdemokraterna deltar i kommunal skolriksdag.
Kristina Lind yrkar bifall till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande dels
Lena Nilssons yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.
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§ 12

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Skrivelse daterad 2008-12-11 från föräldrar till elever i klass 1 A
vid Läredaskolan, samt rektor Carola Krantz svarsskrivelser
2008-12-17 och 2009-01-12.
Dnr 2009.2 611
2

Barn- och utbildningsnämnden har 2008-08-28, § 111 hos
kommunstyrelsen begärt kompensation för ökade städkostnader
med 533 300 kronor. Efter diskussioner mellan ekonomikontoret
och barn- och utbildningsförvaltningen har det konstaterats att
den totala ökningen egentligen är på 817 600 kronor.
Kommunstyrelsen beslöt 2008-12-17, § 230 att
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras 2008 och åren
framöver för ökade städkostnader med 817 600 kronor.
Tillskottet finansieras 2008 och 2009 ur anslaget för
kompensation för anslagstyp 1 respektive år. Kompensation för
2010 beaktas i budgeten för 2010.
Dnr 2008.326 041

Justerare

3

Skolverkets beslut 2009-01-15 att avslå barn- och
utbildningsnämndens ansökan om rätt till riksrekrytering och
därmed att delta i försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning i matematik vid Hässleholms Tekniska
skola.
Dnr 2008.408 612

4

Skolinspektionens beslut 2009-01-08 att avslå ansökan från
föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt
ansvar om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid
Linnéaskolan, en fristående gymnasiesärskola i Höör kommun.
Dnr 2008.184 612

5

Skolinspektionens beslut 2008-12-23 att avslå ansökan från
Vittra AB om rätt till bidrag för utbildningarna
naturvetenskapligt program respektive samhällsvetenskapligt
program vid Vittra, en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Skolinspektionens beslut 2009-01-09 och reviderat 2009-01-16
att bevilja Baggium Utbildning AB rätt till bidrag och statlig
tillsyn för följande utbildningar vid gymnasieskolan Markaryds
Praktiska Gymnasium i Markaryds kommun:
Specialutformat
Specialutformat
Specialutformat
Specialutformat
Specialutformat
Specialutformat
Specialutformat
Specialutformat

program närliggande
program närliggande
program närliggande
program närliggande
program närliggande
program närliggande
program närliggande
Säkerhetsprogram

Fordonsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Hantverksprogrammet
Byggprogrammet
Naturbruksprogrammet
Industriprogrammet
Handelsprogrammet

Ansökan om följande utbildningar har avslagits:
Specialutformat program närliggande Energiprogrammet
Specialutformat program närliggande Elprogrammet
Dnr 2008.210 612
7

Skolinspektionens beslut 2008-12-01 att bevilja IT Gymnasiet
Sverige AB rätt till bidrag och statlig tillsyn för följande
utbildningar vid IT Gymnasiet i Kristianstads kommun:
EC – Specialutformat program med inriktning IT, elektronik och
naturvetenskap
EC – Specialutformat program med inriktning IT, multimedia
och musik
ES – Specialutformat program med inriktning Digital design och
kommunikation
Dnr 2008.193 612

Justerare

8

Skolinspektionens beslut 2009-01-19 att bevilja Drivkraft
Värend ABs ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för
utbildningen ”Teknikprogrammet inriktning IT” och att avslå
ansökan om utökad rätt till bidrag för utbildningen ”Hälsa
och idrottsprogrammet, specialutformat omvårdnadsprogram”
vid John Bauer gymnasiet i Hässleholm.
Dnr 2008.170 612

9

Öppet brev från vice ordförande Hans Gerremo i Svenska
Skidrådet och Sverigeordförande Peter Åström för
organisationen IVSS – International Association of Snow Sports
in Schools and Universities avseende utflykter för grundskolans
elever.
Dnr 2009.26 611

Utdragsbestyrkande
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10 Hässleholms Tingsrätts kallelse 2009-01-20, ställd till barn- och
utbildningsförvaltningens förvaltningschef, om inställelse till
Tingsrätten angående en från kronofogdemyndigheten
överlämnad fordran från Bergkvarabuss.
Dnr 2007.499 623

Justerare
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§ 13

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Redovisning av 2008 års systematiska arbetsmiljöarbete inom
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Dnr 2009.22 030
2

Justerare

Slutrapport daterad 2008-12-01 över Freelib – ett gemensamt
bibliotekssystem/katalog för folkbiblioteken och skolbiblioteken i
Hässleholms kommun.
Dnr 2009.23 800

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-01-29 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, vikarierande rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare

Justerare
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33-35
105-107
1-8
217-236
1-6
253-306
268-290
1-8
117-118
182-196
1-7
160-181
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49
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22-25
42, 49-56
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§ 15

Ersättare när någon i presidiet är förhindrad att delta
vid anställningsintervjuerna med sökande till
befattningarna som skolområdeschefer
Dnr 2009.15 023

Beslut
När någon i presidiet inte kan närvara vid anställningsintervjuerna
med sökande till befattningarna som skolområdeschefer inom
barnomsorg-grundskola går Johan Berglund in som ersättare för
Lena Olsson och Kristina Lind, samt Lena Nilsson för Willy Ohlsson.
Ärendet
Ordföranden föreslår att när någon i presidiet inte kan närvara vid
anställningsintervjuerna med sökande till befattningarna som
skolområdeschefer inom barnomsorg-grundskola går Johan
Berglund in som ersättare för Lena Olsson och Kristina Lind, samt
Lena Nilsson för Willy Ohlsson.

Justerare

Utdragsbestyrkande

