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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-02-26

Sid

1 (22)

Barn- och utbildningskontoret
Sammanträde kl. 08:30 – 12:25
Sammanträdet ajournerat kl. 11:00-11:20
Visning av mobil förskola kl. 13:00 – 13:30

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) tjg för Kenneth Aronsson (m)
Lisa Persson Rosenkvist (c), kl. 08:30-12:25
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), §§ 16-23
Claes Ruderstam (SACO), §§ 16-delvis § 21

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller
Bodil Gustavsson, intagningssekreterare, punkt 1 § 27
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 3 mars 2009, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 16-31

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Karin Nilsson
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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

2009-02-26

Datum då anlaget
sätts upp

2009-03-03

Datum då anslaget
tas ned

2009-03-26

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 16

Årsredovisning 2008 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2009.24 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar det förslag till
verksamhetsberättelse för 2008 som tagits fram av förvaltningen.
Förvaltningen medges att i efterhand göra redaktionella ändringar.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2008.
Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse för 2008.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 11 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar det förslag till
verksamhetsberättelse för 2008 som tagits fram av förvaltningen
och att förvaltningen medges att i efterhand göra redaktionella
ändringar.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Driftbudgetens utfall 2008
Dnr 2009.47 042

Beslut
Redovisning 2009-02-10 och kompletterad 2009-02-12 antas som
2008 års bokslut avseende driften och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att få disponera
3 786 000 kronor av 2008 års överskott med följande motivering:
-

-

-

-

-

Justerare

440 tkr – de stora elevkullarna i gymnasieskolan har inneburit
att en förskjutning av undervisning från höstterminen 2008 till
vårterminen 2009 i bl.a. data, MaB, Mu och Re (totalt 440
timmar) varit nödvändig utifrån begränsad tillgång till
specialsalar, läromedel och personal.
55 tkr – körkortsutbildningen (teoriutbildning samt fem
körlektioner) för eleverna på OP startade så sent på
höstterminen att kostnaderna faller ut först under vårterminen
2009.
210 tkr – för att fullfölja studiebesöken vid
koncentrationslägren i Tyskland för de 160 elever i nuvarande
årskurs 9 som i planeringen skulle åka under vårterminen.
550 tkr – för upphandling och införande av gemensam
webblösning för hantering av elevernas kunskapsutveckling,
information mellan skola och hem samt uppföljning och kontroll.
135 tkr – för att kunna fullfölja en stor fortbildningssatsning
”Pedagogisk dokumentation” för förskollärare och barnskötare
har två pedagogistautbildade pedagoger från vår egen
verksamhet tagit på sig fortbildningsuppdraget. I
överenskommelsen ingår ett veckolångt seminarium på Reggio
Emilia institutet i Italien för dessa båda tillsammans med sin
rektor. Seminariet var planerat till hösten 2008 men kunde inte
genomföras då institutet flyttat fram besöket till 2009.
500 tkr – de senaste årens ambition att successivt återställa
kompetensutvecklingsbudgeten kunde inte rymmas i 2009-års
budgetram. Nämnden ser detta som synnerligen olyckligt i en
situation med stora satsningar på kunskapsmål och
implementering av ny ledningsorganisation i grundskolan samt
ny gymnasiereform i antågande.
1 200 tkr – integrationsåtgärder för att förbättra
förutsättningarna att ta emot nyanlända elever.

Utdragsbestyrkande

Sid
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39 tkr – återstående del av det riktade statsbidraget till
sommarskola då verksamheten ska fortsätta under 2009.
102 tkr – överskott från grundskolornas elevcafeterior.
66 tkr – sponsorpengar till projekt för hälsoinformatörer,
tobaksfri duo samt Montessoriverksamheten.
90 tkr – under året har Norrängsskolan fått bidrag till personligt
stöd för enskilda elever för att öka möjligheterna till anställning.
Genom att erbjuda elever individuellt riktade kurser (t.ex. att
köra truck), d.v.s. kurser som inte ingår i den timplanebundna
verksamheten skulle anställningsbarheten öka ytterligare.
Därför anhålles att 90 tkr av skolans överskott (vilket bl.a.
genererats av bidraget) förs över till 2009.
399 tkr – som en följd av elevminskningen har grundskolan fått
en kraftigt minskad resurstilldelning. Neddragningen, ca 10
mnkr, kan vara svår att fullfölja bl.a. på grund av arbetsrättsliga
regler.

Ärendet
Bokslut för driften för år 2008 har tagits fram och visar ett
överskott på 6 071 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning, 2009-02-10 och kompletterad 2009-02-12, av 2008
års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 12 där man föreslog att
förvaltningens redovisning 2009-02-10 skulle antas som 2008 års
bokslut avseende driften med de kompletteringar man enades om
på sammanträdet avseende kompletteringsbudget 2009.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 18

Investeringsbudgetens utfall 2008
Dnr 2009.48 042

Beslut
Förvaltningens redovisning 2009-01-24 antas som 2008 års bokslut
avseende investeringar.
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att 2008 års överskott
uppgående till 37 000 kronor tillförs barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget 2009.
Ärendet
Förvaltningen har 2009-01-24 tagit fram bokslut för investeringar
2008.
Bokslutet visar ett överskott på 37 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2009-01-24 av 2008 års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 13 där man föreslog att
förvaltningens redovisning 2009-01-24 antas som 2008 års bokslut
avseende investeringar och att anhållan inges till kommunfullmäktige
om att 2008 års överskott uppgående till 37 000 kronor tillförs barnoch utbildningsnämndens investeringsbudget 2009.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 19

Nyckeltal år 2008 i jämförelse med åren 2007 och 2006
– Information
Dnr 2009.73 040

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Förvaltningen redovisar i skrivelse 2009-02-26 nyckeltal för 2008 i
jämförelse med åren 2007 och 2006. I nyckeltalen ingår inte
kommungemensamma kostnader.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2009-02-26 av nyckeltal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Investeringsbudget 2009
Dnr 2009.49 041

Beslut
De tilldelade medlen på 8 925 000 kronor fördelas enligt förslag
2009-02-03.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige för
investeringar år 2009 tilldelats 8 925 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2009-02-03 på fördelning av tilldelad ram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 14 där man föreslog att de tilldelade
medlen på 8 925 000 kronor fördelas enligt förslag 2009-02-03.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2009
Dnr 2009.44 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2009 fastställs
enligt förslag 2009-02-05.
Ärendet
I Hässleholms kommun finns en ledningsfilosofi och ett styrsystem
som bygger på målstyrning. De övergripande målen gäller för
samtliga kommunens verksamheter och utgår från Hässleholms
kommuns vision och en strävan efter ekonomisk, ekologisk och
socialt hållbar utveckling.
Utifrån de övergripande målen och tilldelad budgetram ger
kommunfullmäktige i 2009 års budget särskilda anvisningar till vilka
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan skall anpassas:
-

-

Justerare

Nämnden skall upprätta och ajourhålla verksamhetsplan för
respektive verksamhetsår.
Nämnden skall månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en
ekonomisk uppföljning av sin verksamhet, samt vid behov,
redovisa vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att hålla sina
ekonomiska ramar.
Bygdeskolorna skall finnas kvar så länge god pedagogisk kvalitet
kan vidmakthållas.
Nedläggning av skolenhet skall underställas kommunfullmäktiges
prövning.
Barn och ungdomar skall erbjudas minst en kulturupplevelse per
termin.
Nämnden skall uppmuntra tillkomsten av enskilda förskolor.
Nämnden skall stimulera till att fler vuxna engageras i skolans
arbete.
Nämnden skall avsätta medel i sin budget för oförutsedda utgifter
med procentsats som nämnden beslutar.
Under perioden 2009-2011 ska andelen gymnasiebehöriga elever
i Hässleholms kommun öka med 2 procentenheter.
Företagande och entreprenörskap skall särskilt uppmärksammas i
skolan.
Nämnden skall under 2009 vidta förberedelser för att anpassa
verksamheten till budgetramen 2010 och 2011.
Nämnden skall senast den 28 februari återrapportera till
kommunstyrelsen hur de övergripande målen brutits ner och
konkretiserats i nämnden verksamhetsplan.
Utdragsbestyrkande

Sid
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Handlingar i ärendet
Särskilda anvisningar fastställda av kommunfullmäktige i samband
med att 2009 års budget fastställdes.
Förslag till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2009
daterad 2009-02-05.
Ärendes tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 16 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) yrkar att det i den 2009-02-05 förslagna
verksamhetsplanen för 2009 på sidan 5 under rubriken lära och
åtgärder 2009 stryks ordet betygsliknande i följande stycke
”Målen för eleverna ska ytterligare tydliggöras liksom kravnivåerna,
arbetet med gemensamma bedömningskriterier ska stärkas liksom
ambitionen att skapa likartade former för betygsliknande omdömen.”
Johan Berglund (m) yrkar att betygsliknande ska stå kvar.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Karin Nilsson (m) yrkar att
verksamhetsplan för 2009 fastställs enligt förslag 2009-02-05,
innebärande att betygsliknande ska vara kvar.
Sammanträdet ajourneras klockan 11:00 – 11:20.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Willy Ohlssons yrkande och
dels Kristina Linds och Karin Nilssons yrkande och finner Kristina
Linds och Karin Nilssons yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Kristina Linds och Karin Nilssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Willy Ohlssons yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamot
Lena Olsson
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Christofer Olofsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare
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Parti
c
kd
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Sid
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Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8
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X
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§ 22

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i
Hässleholms kommun
Dnr 2009.50 628

Beslut
Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Hässleholms
kommun fastställs enligt förslag 2009-02-05 med den av Kristina
Lind föreslagna ändringen.
Ärendet
För att öka möjligheterna för eleverna i Hässleholms kommun att få
en god studie- och yrkesvägledning har förvaltningen tagit fram ett
basutbud av åtgärder.
I samband med skolans årliga kvalitetsredovisning skall studie- och
yrkesvägledningens verksamhet följas upp och redovisas utifrån
uppsatta mål och åtgärder i basutbudet.
Handlingar i ärendet
Förslag till verksamhetsplan, daterad 2009-02-05, för studie- och
yrkesvägledning i Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 17 där man föreslog att
verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Hässleholms
kommun fastställs enligt förslag 2009-02-05.
Beslutsgång
Kristina Lind (kd) yrkar att verksamhetsplan för studie och
yrkesvägledning i Hässleholms kommun fastställs enligt förslag
2009-02-05 efter att ”utifrån olika aspekter som kön, social eller
kulturell bakgrund etc. strukits i följande mening:
Det är också viktigt att lärare och elever diskuterar vilka möjligheter
som finns i arbetslivet utifrån olika aspekter som kön, social eller
kulturell bakgrund etc.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Förlängning av anställning som projektledare för
lärlingsutbildning
Dnr 2009.53 023

Beslut
Tjänsten som projektledare förlängs till och med 2010-07-31.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av myndigheten för skolutveckling
för läsåret 2008-2009 tilldelats de 16 platser man ansökte om
2008-03-13.
Beslut fattades också 2008-11-27 om att ansökan skulle inges om
att få delta även läsåret 2009-2010 med 16 platser.
I barn- och utbildningsnämndens långsiktiga mål för 2007-2010 är
ett av målen att gymnasieskolan aktivt skall följa utvecklingen inom
lärlingsområdet och delta i eventuell försöksverksamhet inför
kommande gymnasiereform.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-06-21 att för tiden
2007-08-01—2008-12-31 inrätta en tjänst på 20/40 som
projektledare. Projektledarens uppgift är att under gymnasiechefens
ledning i samverkan med gymnasieskolorna, företag och fackförbund
planera för lärlingsutbildning.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 22 där man föreslog att tjänsten som
projektledare förlängs till och med 2010-07-31.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Ansökan om tillstånd för utökning med en plats – Marija
Kogler Johnsson Montessoriförskolan Villa Lärkan AB
Dnr 2009.40 718

Beslut
Marija Kogler Johnsson beviljas tillstånd för utökning med en plats
(från 40 till 41) vid Montessoriförskolan Villa Lärkan AB från
2009-03-01.
Ärendet
Marija Kogler Johnsson har tillstånd att bedriva enskild verksamhet i
form av förskola 1-5 år, förskoleklass och skolbarnsomsorg med
totalt 40 platser.
För att kunna bereda plats för en så kallad syskonplacering beviljade
barn- och utbildningsnämnden 2008-06-26, § 99 Marija Kogler
Johnsson tillfällig utökning med ytterligare en plats från juni 2008.
I skrivelse 2009-01-25 anhåller Marija Kogler Johnsson om att den
tillfälliga utökningen med en plats permanentas.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 24 där man föreslog att Marija Kogler
Johnsson beviljas tillstånd för utökning med en plats (från 40 till 41)
vid Montessoriförskolan Villa Lärkan AB från 2009-03-01.
Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Eva Persson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Motion om nolltolerans av gatuvåld – Yttrande
Dnr 2008.252 101

Beslut
Yttrande daterat 2008-11-05 och kompletterat vid dagens
sammanträde i enlighet med Joachim Fors förslag antas som
yttrande över motionen innebärande att
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de delar i motionen
som innebär att kommunen inte ska tolerera något våld i samhället
och att de samverkansformer som redan finns ska fördjupas och
bifaller därmed yrkandet om nolltolerans mot gatuvåld.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2008-06-03 för barn- och
utbildningsnämndens yttrande remitterat en av Irene Nilsson och
Rolf Delcomyn socialdemokraterna ställd motion med följande
förslag:
”

att Hässleholms kommun tar beslut om nolltolerans mot
gatuvåldet
att samarbete söks med Region Skåne och polisen för att i
samverkan inleda ett preventivt informationsarbete riktat mot
ungdomar i skolåldern.”

Handlingar i ärendet
Irene Nilssons och Rolf Delcomyns motion.
Yttrande daterat 2008-11-05 och kompletterat 2009-02-26.
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) yrkar att föreslaget yttrande 2008-11-05 ska antas
som yttrande över motionen efter att följande stycke
”Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de delar i motionen
som innebär att kommunen inte ska tolerera något våld i samhället
och att de samverkansformer som redan finns ska fördjupas”
kompletteras med:
och bifaller därmed yrkandet om nolltolerans mot gatuvåld.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Motion angående om- och tillbyggnad av
Grönängsskolans gymnastiksal
Dnr 2008.249 101

Beslut
Föreslaget yttrande daterat 2008-11-05 och reviderat 2009-02-12
antas som yttrande över motionen, innebärande att motionen
tillstyrks.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2008-06-03 för barn- och
utbildningsnämndens yttrande remitterat en av Tommy Nilsson
socialdemokraterna till kommunfullmäktige ställd motion med
hemställan om att
”Grönängsskolans gymnastiksal snarast läggs in i
lokalförsörjningsplanen och ganska tidigt för en snar om- och
tillbyggnad.”
Handlingar i ärendet
Tommy Nilssons motion daterad 2008-05-19.
Yttrande daterat 2008-11-05 och reviderat 2009-02-12.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-02-12, § 26 där man föreslog att föreslaget
yttrande 2008-11-05 antas efter viss revidering som yttrande över
motionen, innebärande att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar att
föreslaget yttrande daterat 2008-11-05 och reviderat 2009-02-12
antas som yttrande över motionen.

Justerare
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§ 27

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet

Justerare

1

Lägesrapport över sökande till gymnasieskolan.

2

Skolverkets förfrågan p.g.a. anmälan angående kränkande
behandling m.m. av grundskoleelev vid Läredaskolan.
Dnr 2008.364 606

3

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever.

4

Öppen fråga ställd till kommunfullmäktige, barn- och
utbildningsnämnden och socialförvaltningen i Hässleholms
kommun avseende tolkutbildning.

5

Ordföranden informerar kortfattat utifrån inkomna svar på
enkät som skickades ut till barn- och utbildningsnämndens
ledamöter och ersättare avseende arbetet i nämnden.
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§ 28

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärende
1 Skolverkets beslut 2009-02-18 att bevilja barn- och
utbildningsnämnden i Hässleholms kommun rätt att delta i
försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, med
start läsåret 2009/2010 under förutsättning att redovisning sker
senast den 30 juni att ett lärlingsråd har inrättats. Utbildningen
får omfatta 16 platser.
Dnr 2008.431 612

Justerare

2

Skolinspektionens beslut 2009-02-06, efter omprövning av sitt
tidigare beslut 2008-12-23, att bevilja Vittra AB rätt till bidrag
för utbildningarna Naturvetenskapligt program respektive
Samhällsvetenskapligt program i Kristianstads kommun.
Dnr 2008.201 612

3

Skolinspektionens beslut 2009-02-16, efter omprövning av sitt
tidigare beslut 2009-01-19, att bevilja Drivkraft Värend AB rätt
till bidrag för utbildningarna Hälsa och idrottsprogrammet,
specialutformat Omvårdnadsprogram (OP) vid John Bauer
gymnasiet i Hässleholm.
Dnr 2008.170 612

4

Skolinspektionens beslut 2009-01-29 att återkalla
godkännandet och rätten till bidrag för den fristående
grundskolan Wittsjö Montessoriskola i Hässleholms kommun.
Beslutet avser även förskoleklassen.
Dnr 2008.433 611

5

Kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26, § 2. Miljöpartiet de
Grönas i Hässleholm motion avseende genmodifierade
organismer. Beslut att besvara motionen med hänvisning till
ekonomikontorets yttrande om att anbudsgivare vid
upphandling av livsmedel ska identifiera och ange vilka
produkter som innehåller GMO. Upphandlande enhet kan
därmed undvika att avropa dessa varor.
Dnr 2006.268 622

Utdragsbestyrkande
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Synskadades Riksförbund Skånes skrivelse med krav om samma
tillgänglighet och stöd till elever med särskilda behov ska ställas
på fristående skolor som på de kommunala skolorna.
Dnr 2008.482 610

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-02-26 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Lars Johansson, förvaltningschef
1-8
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
9
Carola Krantz, rektor
1-16
Kenneth Johansson, rektor
291-293
9-17
Jan Brolin, rektor
202-219
Eva Andersson, rektor
217-252
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
1-19
Johan Johansson, vikarierande rektor
200-213
Christian Örn, vikarierande rektor
1-3
Uno Nilsson, rektor
1-9
Jan-Olof Olofsson, rektor
1-6
Christel Ternemo, specialpedagogisk samordnare 1-3

Justerare
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§ 30

Tryggare skolor minskar risken för anlagda bränder –
Föreläsning
Beslut
En representant från majoriteten och en från oppositionen medges
delta i föreläsningen.
Ärendet
Säkerhetsanordnarna i Skåne nordost inbjuder personal inom barnoch utbildningsförvaltningen, fastighetsansvariga och politiker i
aktuella nämnder till en föreläsning av författarna till skriften en
Tryggare skola, Gunnar Dahl och Ulf Mårtensson.
Tid:

Onsdagen den 29 april 2009, klockan 09:00 – 12:00

Plats:

Aulan, Norra station, Hässleholm

Anmälan om deltagande ska göras senast 2009-03-30.

Justerare
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§ 31

Översyn av resursfördelningssystemet för grundskolan
Dnr 2009.77 041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inför
fördelningen av 2010 års budget göra en översyn av
resursfördelningssystemet för grundskolan.
Ärendet
Willy Ohlsson (s) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att inför
fördelningen av budget 2010 göra en översyn av
resursfördelningssystemet för grundskolan.

Justerare
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