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BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
2009-06-25

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—05-31
Tillsättning av tjänsten som skolområdeschef för barnomsorg och
grundskola i skolområde T4 och Bjärnum
Tillsättning av anställning som rektor vid Silviaskolan
Ny elevhälsoorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen
Vägledning för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd
Anmälan angående inskrivning i särskolan i Hässleholms kommun
– Synpunkter
Anmälan angående placering på Läreda fritidshem – Yttrande
Delegering avseende intagning till gymnasieskolan från fri kvot
läsåret 2009-2010
Barnomsorgstaxa – Anhållan om införande av enhetstaxa inom
maxtaxan
Ansökan om tillstånd för utökning med 2 platser på förskolan
Stjärnan, Tyringe – Svenska kyrkan, Finja pastorat
Rapport från inspektion på Lilla Björns daghem AB
Motion om att enbart grönlistad fisk skall serveras av Hässleholms
kommun – Yttrande
Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Osby
kommun – Yttrande
Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Markaryds
kommun – Yttrande
Ansökan från Didaktus Skolor AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun –
Yttrande
Anmälan angående kränkande behandling av en grundskoleelev
vid Bjärnums skola – Redovisning över vidtagna åtgärder
Beslut enligt delegation
Rapporter
Utdelning av kvalitetsutmärkelse 2009
Tack

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2009-06-25

Sid

1 (28)

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

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Olsson, ordförande (c)
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)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Eva-Marie Lidén (kd), tjg för Kristina Lind (kd)
Lynn Thulin (m), tjg för Kenneth Aronsson (m)

Lisa Persson Rosenkvist (c)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Åsa Persson, controller, §§ 77-85
Inger Frank, Susanne Månsson, Lena Nilsson, Elisabeth Jacobsson,
representanter för arbetslaget på Internationella programmet,
Ingeman Olsson, § 95
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Tjänstemän

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 30 juni 2009

Justerade paragrafer

§§ 77-96

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Nils Bergkvist

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-06-25

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-06-25

Datum då anlaget
sätts upp

2009-07-01

Datum då anslaget
tas ned

2009-07-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 77

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—05-31
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-06-11 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Särskild skrivelse, daterad 2009-06-25, tillsänds kommunstyrelsen
avseende budgetprocessen i kommunen.
Ärendet
Förvaltningen har 2009-06-11 med riktpunkt den 31 maj
2009 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till
årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett nollresultat.
I uppföljningen har dock inte hänsyn tagits till
besparingsuppdraget.
Dessutom har flera okända faktorer inte kunnat vägas in i
prognosen, såsom exempelvis hur grundskolans
personalminskningar, till följd av minskad elevorganisation och
därmed minskad resurstilldelning, kan effektueras utifrån
arbetsrättsliga regler samt resultatet av höstens intagningar till
gymnasieskolan och behovet av barnomsorg och
integrationsinsatser till hösten.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-06-10 och reviderad
2009-06-11.
Skrivelse daterad 2009-06-25 avseende budgetprocessen i
kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 77 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten, daterad 2009-06-11, godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 78

Tillsättning av tjänsten som skolområdeschef för
barnomsorg och grundskola i skolområde T4 och
Bjärnum, Ref nr 6/09
Dnr 2009.203 023

Beslut
Kristina Liljerup, Höör förordnas som skolområdeschef för
barnomsorg och grundskola i skolområde T4 och Bjärnum från
tidpunkt som överenskommes och tills vidare.
Ärendet
Den nya skolledningsorganisationen för barnomsorg och grundskola,
som träder i kraft den 1 januari 2010, består av fem skolområden
som leds av varsin skolområdeschef.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2009-04-23, § 53 att
tillsätta skolområdeschefer för fyra av skolområdena samtidigt
som det beslöts att tillsättningen av skolområdeschef för skolområde
T4 och Bjärnum skulle uppskjutas till nämndens sammanträde i
juni.
Tjänsten har varit ledigförklarad och vid ansökningstidens utgång har
23 anmält sitt intresse.
Rekryteringsgruppen bestående av barn- och utbildningsnämndens
presidium, personal från centrala förvaltningskontoret och de fackliga
organisationerna lämnar enhälligt förord för Kristina Liljerup.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 83 där man föreslog att Kristina
Liljerup, Höör förordnas som skolområdeschef för
barnomsorg och grundskola i skolområde T4 och Bjärnum från
tidpunkt som överenskommes och tills vidare.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Eva-Marie Lidén (kd) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Tillsättning av anställning som rektor vid Silviaskolan
Dnr 2009.204 023

Beslut
Christian Örn, Hässleholm förordnas på anställningen som rektor vid
Silviaskolan från 2009-08-30 och tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid Silviaskolan har varit ledigförklarad.
9 sökande har anmält intresse för tjänsten.
Skrivelse i ärendet har inkommit från föräldrarepresentanter i
Silviaskolans skolråd.
Samverkan har förevarit med de fackliga organisationerna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 84 där man föreslog att Christian Örn,
Hässleholm förordnas på anställningen som rektor vid Silviaskolan
från 2009-08-30 och tills vidare.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-06-25

§ 80

Ny elevhälsoorganisation inom barn- och
utbildningsförvaltningen
Dnr 2008.354 610

Beslut
Som ny elevhälsoorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen
fastställs den i förslag 2009-06-17 redovisade.
Ärendet
Arbetet med barn i behov av särskilt stöd har under många år varit
ett prioriterat område för barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2000-06-21 nuvarande
mål och inriktning för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Organisationen kompletterades genom beslut vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2003-05-21.
Under våren 2008 genomfördes en enkätundersökning om hur de
olika specialprofessionerna såg på den centrala resursverksamheten,
dess mål och syfte, samt vilken måluppfyllelse som finns och hur
denna kan bli högre.
Vid sammanställning av enkätsvaren framkom att en förändring
efterfrågas.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt, 2008-09-25, § 133, med
anledning härav att uppdra åt förvaltningen att genom extern
utredare ta fram förslag till organisation för den centrala
specialverksamheten (PPR-teamet).
För att få en högre grad av delaktighet har förvaltningen valt att i
ställer bedriva arbetet med att ta fram förslag till ny organisation
med interna resurser.
Handlingar i ärendet
Förslag till ny elevhälsoorganisation daterad 2009-06-03 och
reviderat 2009-06-17.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 85 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkande
Karin Nilsson (m) med instämmande av Lynn Thulin (m), Lena
Nilsson (s), Eva-Marie Lidén (kd) och Eva Persson (c) yrka att förslag
2009-06-03 och reviderat 2009-06-17 skall fastställas som
elevhälsoorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-06-25

§ 81

Vägledning för arbetet med barn och ungdomar i behov
av särskilt stöd
Dnr 2009.254 610

Beslut
Som vägledning för arbetet med barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd antas Kommunförbundet Skånes rekommenderade
förslag 2008-09-12 kompletterat med de av förvaltningen
2009-05-13 föreslagna gränsdragningarna.
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att ta fram förslag på hur och när
uppföljning och utvärdering av samverkan kring arbetet med barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd kommer att ske.
Ärendet
På uppdrag av regionala politiska samverkansgruppen för vård och
omsorg har förslag till vägledande rekommendationer för arbetet
med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd tagits fram.
Förslaget är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av
representanter för skola, skolhälsovård/elevvård, socialtjänst, barnoch ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering med
Kommunförbundet Skåne som sammankallande.
De vägledande rekommendationerna har varit att försöka knyta ihop
de tidigare arbetena och erfarenheter som dessa gett i en gemensam
rekommendation för kommunerna och Region Skåne om samverkan
avseende barn i behov av särskilt stöd.
Kommunförbundet Skåne rekommenderar i beslut 2008-10-03,
§ 109 att kommunerna antar förslag daterat 2008-09-12
”Vägledande rekommendationer för arbetet med barn och ungdomar
i behov av särskilt stöd” för sitt arbete med barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd.
Förvaltningen har utifrån Kommunförbundet Skånes vägledande
rekommendationer tagit fram förslag ”Elevhälsans uppdrag inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde” till gränsdragning
och ansvarstagande avseende samverkan med Region Skåne.
Handlingar i ärendet
Kommunförbundet Skånes beslut 2008-01-03, § 109.
Skrivelse 2009-05-13 med gränsdragning och ansvarstagande
i samverkan med Region Skåne avseende elevhälsan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 86 där man föreslog att som
vägledning för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd antas Kommunförbundet Skånes rekommenderade förslag
2008-09-12 kompletterat med de av förvaltningen 2009-05-13
föreslagna gränsdragningarna.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
Uppdrag ges åt förvaltningschefen att ta fram förslag på hur och när
uppföljning och utvärdering av samverkan kring arbetet med barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd kommer att ske.
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Eva Persson (c), Eva-Marie
Lidén (kd) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag med Lena Nilssons tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Anmälan angående inskrivning i särskolan i Hässleholms
kommun Dnr 41-2008:186 – Synpunkter
Dnr 2008.412 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen fick den 22 oktober 2008 in en anmälan avseende
inskrivning i särskolan i Hässleholms kommun.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2008-11-27, § 168 över
anmälan.
I förnyad skrivelse 2009-03-04 begärde skolinspektionen
komplettering av lämnat yttrande. Barn- och utbildningsnämnden
kompletterar yttrandet 2009-03-26, § 41.
I skrivelse 2009-05-13 från skolinspektionen redovisas anmälarens
synpunkter på barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Eventuella synpunkter skall efter erhållen dispens vara
skolinspektionen tillhanda senast den 15 juni 2009.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2009-05-13.
Rektor Gull-Britt Persson Binnergårds svar 2009-05-29 över
anmälarens synpunkter.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 72 där man p.g.a. att ärendet
brådskade fattade beslut och beslöt att ställa sig bakom rektor
Gull-Britt Persson Binnergårds svar på anmälarens synpunkter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Anmälan angående placering på Läreda fritidshem
Dnr 41-2009:1877 – Yttrande
Dnr 2009.213 716

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Skolinspektionen fick den 7 maj 2009 in en anmälan avseende
placering på Läreda fritidshem och anhåller i skrivelse 2009-05-13
om yttrande över uppgifterna i anmälan.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolinspektionen tillhanda
senast den 15 juni 2009.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2009-05-13.
Rektor Carola Krantz yttrande över uppgifterna i anmälan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 73 där man p.g.a. att ärendet
brådskade fattade beslut och beslöt att ställa sig bakom rektor
Carola Krantz yttrande 2009-06-04.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Delegering avseende intagning till gymnasieskolan från
fri kvot läsåret 2009-2010
Dnr 2009.249 002

Beslut
Ordföranden får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och
eventuellt nya fri kvotärenden fram till och med den slutliga
intagningen till gymnasieutbildningar läsåret 2009-2010.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 75 där man föreslog att ordföranden
får i uppdrag att fatta beslut i återremitterade och eventuellt nya fri
kvotärenden fram till och med den slutliga intagningen till
gymnasieutbildningar läsåret 2009-2010.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 85

Barnomsorgstaxa – Anhållan om införande av
enhetstaxa inom maxtaxan
Dnr 2009.251 710

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2003-12-15, § 199 nuvarande
differentierade maxtaxa för barnomsorg i Hässleholms kommun.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-06-04
enades man om att framställan skulle inges till kommunfullmäktige
om införande av enhetstaxa inom maxtaxan, innebärande att man
betalar samma procentuella taxa oavsett vistelsetid.
Förvaltningen redovisar vid dagens sammanträde att det finns vissa
oklarheter avseende föreslagen enhetstaxa inom maxtaxan.
Handlingar i ärendet
Taxa för barnomsorgsavgifter.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 78 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Ansökan om tillstånd för utökning med 2 platser på
förskolan Stjärnan, Tyringe – Svenska kyrkan, Finja
pastorat
Dnr 2009.212 718

Beslut
Svenska kyrkan, Finja pastorat beviljas utökning med två
platser (totalt 32 platser) vid förskolan Stjärnan i Tyringe.
Ärendet
Svenska kyrkan, Finja pastorat ansöker i skrivelse 2009-05-12 om
tillstånd för utökning med 2 platser (totalt 32 platser) på förskolan
Stjärnan i Tyringe.
Platserna behövs för att bättre kunna tillgodose föräldrarnas behov
av förskoleplats, då fler står i kö än man kan ta emot.
Handlingar i ärendet
Svenska kyrkans, Finja pastorat ansökan 2009-05-12.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-25, § 86 där man föreslog att Svenska
kyrkan, Finja pastorat beviljas utökning med två platser (totalt 32
platser) vid förskolan Stjärnan i Tyringe.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Rapport från inspektion på Lilla Björns daghem AB
Dnr 2009.252 710

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder
som redovisas. Åtgärderna skall redovisas till barn- och
utbildningsnämnden senast den 15 augusti 2009.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 maj och 1 juni 2009 gjort
inspektion på Lilla Björns daghem AB vars ägare är Gunvor Rymert.
I rapporten, daterad 2009-06-03, från inspektionerna redovisas vilka
krav på åtgärder som skall vidtas och redovisas till barn- och
utbildningsnämnden senast den 15 augusti 2009.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2009-06-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 81 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns med de ställda kraven på åtgärder som
redovisas. Åtgärderna skall redovisas till barn- och
utbildningsnämnden senast den 15 augusti 2009.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Motion om att enbart grönlistad fisk skall serveras av
Hässleholms kommun – Yttrande
Dnr 2009.233 622

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande över
motionen:
Den fisk som finns upptagen på matsedlarna är nästan undantagslöst
sådan fisk som rekommenderas av Miljöstyrningsrådet, s.k.
grönlistad fisk och det är barn- och utbildningsnämndens strävan att
endast sådan fisk skall serveras.
Med hänvisning härtill tillstyrks motionen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-04-23 från
kommunstyrelsen erhållit av Miljöpartiet de gröna i Hässleholm,
genom Tobias Adersjö och Anette Mårtensson, till
kommunfullmäktige ställd motion med förslag om att Hässleholms
kommun endast skall köpa in och servera fisk som är grönlistad
enligt WWF.
Handlingar i ärendet
Miljöpartiet de grönas i Hässleholm motion.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 87 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden avger följande yttrande över motionen:
Den fisk som finns upptagen på matsedlarna är nästan undantagslöst
sådan fisk som rekommenderas av Miljöstyrningsrådet, s.k.
grönlistad fisk och det är barn- och utbildningsnämndens strävan att
endast sådan fisk skall serveras.
Med hänvisning härtill tillstyrks motionen.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag
och därmed statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Osby kommun Dnr 32-2009:1145 –
Yttrande
Dnr 2009.215 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30, i vilket man föreslår
att ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att yttrande skall avges
där ansökan avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2009-05-13 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Osby kommun.
Ansökan avser:
Årligt intag på 40 elever fördelat på 11 specialutformade
yrkesinriktade program med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt
utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 120 elever.
Ärendet har 2009-05-13 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 28 augusti 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-05-13.
Yttrande daterat 2009-05-30.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30, i vilket man föreslår
att ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 88 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges med avslag på ansökan.
Johan Berglund (m) med instämmande av Lynn Thulin (m) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30 innebärande
att yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels Johan Berglund
och Lynn Thulins yrkande och finner Johan Berglunds och Lynn
Thulins yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Johan Berglunds och Lynn Thulins yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat.
Med 8-jaröster för Johan Berglunds och Lynn Thulins yrkande mot 5
nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters yrkande
beslutar barn- och utbildningsnämnden att avge yttrande enligt
förslag daterat 2009-05-30, innebärande att ansökan tillstyrks.
Ledamot
Lena Olsson
Eva-Marie Lidén
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Lynn Thulin
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa
Justerare
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§ 90

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag
och därmed statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Markaryds kommun Dnr 32-2009:1159 –
Yttrande
Dnr 2009.192 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30, i vilket man föreslår
att ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att yttrande skall avges
Där ansökan avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2009-05-05 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Markaryds kommun.
Ansökan avser:
Årligt intag med 4 elever på specialutformat program närliggande
Elprogrammet och 4 elever på specialutformat program närliggande
Energiprogrammet med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt
år 2012/2013 med en omfattning av totalt 24 elever.
Ärendet har 2009-05-07 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 28 augusti 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-05-07.
Yttrande daterat 2009-05-30.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30, i vilket man föreslår
att ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 89 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges med avslag på ansökan.
Lynn Thulin (m) med instämmande av Karin Nilsson (m), Johan
Berglund (m), Hans Tosteberg (fp) och Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30 innebärande att
yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels Lynn Thulins m fl.
yrkande och finner Lynn Thulins m fl. yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lynn Thulins m fl. yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat.
Med 8-jaröster för Lynn Thulins m fl. yrkande mot 5 nej-röster för
arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters yrkande beslutar
barn- och utbildningsnämnden att avge yttrande enligt förslag
daterat 2009-05-30, innebärande att ansökan tillstyrks.
Ledamot
Lena Olsson
Eva-Marie Lidén
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Lynn Thulin
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa
Justerare
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c
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s
m
m
m
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§ 91

Ansökan från Didaktus Skolor AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Dnr 2009:1235 – Yttrande
Dnr 2009.187 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30, i vilket man föreslår
att ansökan från Didaktus Skolor AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att yttrande skall avges
där ansökan avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2009-05-04 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Didaktus Skolor AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun.
Ansökan avser:
Årligt intag med 30 elever på Omvårdnadsprogrammet samt 30
elever på Barn- och fritidsprogrammet med start fr. o m läsåret
2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt
180 elever.
Ärendet har 2009-05-05 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 28 augusti 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-05-04.
Yttrande daterat 2009-05-30.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-05-30, i vilket man föreslår
att ansökan från Didaktus Skolor AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 90 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges med avslag på ansökan.
Lynn Thulin (m) med instämmande av Karin Nilsson (m) och Johan
Berglund (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2009-05-30 innebärande att yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels Lynn Thulins m fl.
yrkande och finner Lynn Thulins m fl. yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lynn Thulins m fl. yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat.
Med 8-jaröster för Lynn Thulin m fl. yrkande mot 5 nej-röster för
arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters yrkande beslutar
barn- och utbildningsnämnden att avge yttrande enligt förslag
daterat 2009-05-30, innebärande att motionen tillstyrks.
Ledamot
Lena Olsson
Eva-Marie Lidén
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Lynn Thulin
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa
Justerare
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c
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s
m
m
m
c
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s
s
s
s
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X
X
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X
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X
X
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§ 92

Anmälan angående kränkande behandling av en
grundskoleelev vid Bjärnums skola Dnr 41-SV2008:304
– Redovisning över vidtagna åtgärder
Dnr 2008.23 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens
redovisning, i skrivelse 2009-06-18, över genomförda åtgärder
Ärendet
I beslut 2009-04-02 kritiserar skolinspektionen Hässleholms kommun
för att inte ha levt upp till författningarnas krav avseende skolans
skyldighet att motverka kränkande behandling.
Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
beslutet skall vara skolinspektionen tillhanda senast den 6 juli 2009.
Redovisningen skall avse dels åtgärder i det aktuella ärendet och
dels generella åtgärder i utvecklande och förebyggande syfte.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionen beslut 2009-04-02.
Förvaltningens skrivelse 2009-06-18 med redovisning av genomförda
åtgärder.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 91 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden p.g.a. att
redovisningen av genomförda åtgärder inte var klar vid detta tillfälle.
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§ 93

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-06-25 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
§§
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Uno Nilsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
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§ 94

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunstyrelsens beslut 2009-05-20, § 108 avseende förskola
och eventuell skolverksamhet i Stralsunds lokaler, Garnisonen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att det i Stralsunds lokaler inrättas
verksamhet med preliminär inriktning, förskola för 45-50 barn,
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-3 samt fritidshem.
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras ekonomiskt för den
merkostnad som uppstår med anledning av detta.
Dnr 2008.386 710
2

Kommunstyrelsens beslut 2009-05-20, § 111 avseende
planeringsinstrument för framtagande av lokalplan för förskolor i
Hässleholms kommun.
Beslut:
Lokalplanen antas såsom ett planeringsinstrument för
lokalplanering av förändrat förskolebehov inom Hässleholm.
Byggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att
årligen uppdatera statistik samt genomföra analys av
befolkningsprognoser och utbyggnadstakt i planerade
exploateringsområden.
Barn- och utbildningsnämnden via barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med
lokalförsörjningsavdelningen årligen analysera och bearbeta
byggnadsnämndens uppdaterade underlag till lokalplanen.
Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att i samråd med
byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden arbeta fram
motsvarande lokalplaneringsinstrument för förskoleplanering i
övriga delar av kommunen.
Dnr 2009.12 290
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Kommunstyrelsens beslut 2009-05-20, § 116 avseende
nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2009.
Den del av beslutet som berör barn- och utbildningsnämnden:
Byggnadsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, som i den interna kontrollplanen för 2009 inte tagit
med alla kontrollmoment där det fanns brister under 2008 ska
ändå redogöra för dessa i sin granskningsrapport.
Dnr 2009.93 600
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§ 95

Utdelning av kvalitetsutmärkelse 2009
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden utdelar diplom och stipendium om
vardera 5 000 kronor till följande:
- Inger Frank och Susanne Månsson, för deras arbete med
pedagogisk dokumentation i förskolan.
- Lena Nilsson, för hennes program för att tidigt upptäcka och
systematiskt arbeta med barn med språksvårigheter.
- Elisabeth Jacobsson, för hennes arbete med bl. a Tobaksfri Duo.
- Arbetslaget på Internationella programmet, för deras omfattande
och engagerade utvecklingsarbete.
- Ingeman Olsson, för att han som en god förebild arbetat med
utveckling av samhällsvetenskapsprogrammet.
Ärendet
Barn och utbildningsnämnden beslöt hösten 2008 att utmärkelse
ska tilldelas enskild medarbetare eller arbetslag efter förslag. Barnoch utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse har som syfte att
stödja utvecklingsarbete i alla verksamheter och på alla nivåer inom
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Utmärkelsen är
ett sätt att uppmärksamma och sprida goda exempel.
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§ 96

Tack
Förvaltningschef Lars Johansson redovisar i stora drag för vad som
hänt under det gångna läsåret, varefter han framför sitt tack till
nämnden för gott samarbete och tillönskar alla en skön sommar.
Ordförande Lena Olsson framför ett tack till förvaltningen och
nämnden för ett gott samarbete och tillönskar alla en skön och
avkopplande sommar.
2:e vice ordförande Willy Ohlsson tackar ordföranden för ett gott
samarbete och önskar henne och hennes familj en skön och
avkopplande sommar.
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