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Sammanträdesdag
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Anmälan av skolsituationen vid Läredaskolan – Yttrande
Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—08-31
Konsekvenser av föreslagna budgetramar för drift och investering 2009
Andel pedagogiskt utbildad personal vid Hässleholms kommuns
kommunala förskolor
Organisationen för barn i behov av särskilt stöd
Barnomsorgsbehovet i Bjärnum/Vittsjö området och Hässleholms tätort
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar i Skåne – Komplettering
och revidering av tidigare avtal
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse inom barnomsorg,
skola och musik & kulturskola
Avtal om intagningsarbete till gymnasieskolan åt Osby kommun
Detaljplan för Ekstaven 2, Hässleholms stad – Yttrande
Programförslag till detaljplan för del av Tostarp 2:1, Skyrup, Hässleholms
kommun – Yttrande
Val av ordförande och ersättare i arbetsutskottet under tiden 2008-10-01
och resterande del av mandatperioden
Val av kontaktperson vid område 2, Läreda efter Lena Olsson
Val av ledamot i Hotell- och restaurangprogrammets programråd efter
Lars-Göran Wiberg
Elevärende – Hässleholms Tekniska skola
Anmälan angående kränkande behandling av grundskoleelev vid
Bjärnums skola – Komplettering av tidigare yttrande
Anmälan till skolverket av skolledningen vid område 2, Läreda – Yttrande
Beslut enligt delegation
Rapport
Information
Tack

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-09-25

Sid

1 (26)

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:15

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lars-Göran Wiberg, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Lena Olsson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)
Lynn Thulin (m) tjg för Kenneth Aronsson (m)
Paul Nordström (fv) tjg för Nils Bergkvist (fv)
Lisa Persson Rosenkvist (c), delvis § 129 - § 149, kl. 08:45-12:15
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)

Personalföreträdare

Claes Ruderstam (SACO), §§ 130-136

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Agneta Hörberg
Barn- och utbildningskontoret 2008-10-02

Justerade paragrafer

§§ 129-149

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lars-Göran Wiberg

Justerare

………………………………………………………………..
Agneta Hörberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-09-25

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-09-25

Datum då anlaget
sätts upp

2008-10-03

Datum då anslaget
tas ned

2008-10-27

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2008-09-25

§ 129

Anmälan av skolsituationen vid Läredaskolan – Yttrande

Dnr 51-2008:2791

Dnr 2008.347 611
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Carola Krantz
yttrande 2008-09-23.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Skolverket har den 8 september 2008 tagit emot en anmälan
gällande skolsituationen vid Läredaskolan.
Skolverket anhåller i skrivelse 2008-09-10 om barn- och
utbildningsnämndens yttrande över uppgifterna i anmälan.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolverket tillhanda senast
den 29 september 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverket skrivelse 2008-09-10.
Rektor Carola Krantz yttrande daterat 2008-09-23.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-09-25

Sid
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§ 130

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01 – 08-31
Dnr 2008.127 042

Beslut
Förvaltningens 2008-09-10 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2008-09-10 med riktpunkt den 31 augusti 2008
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut avseende drift och investering.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-09-10.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 124 där man föreslog att förvaltningens
2008-09-10 framtagna uppföljningsrapport godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-09-25
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§ 131

Konsekvenser av föreslagna budgetramar för drift och
investering 2009
Dnr 2008.352 041

Beslut
De 2008-09-10 och reviderade 2008-09-11 redovisade konsekvenserna
av föreslagna budgetramar för år 2009 godkänns.
Konsekvensbeskrivningen överlämnas till kommunstyrelsen/
budgetberedningen.
Ärendet
I flerårsplanen 2009-2010 får barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att kostnadseffektivisera driftbudgeten för 2009 med 3 377 000 kronor i
förhållande till 2008 års ram.
Kommunstyrelsen fastställde 2008-06-11, § 115 barn- och
utbildningsnämndens planeringsram för 2009 till 900 388 000 kronor.
För investeringar 2009 tilldelades nämnden 7 325 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Skrivelse 2008-09-10 och reviderad 2008-09-11 med redovisning av
konsekvenserna av föreslagna budgetramar för 2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 125 där man beslöt att viss revidering av
de i skrivelsen 2008-09-10 redovisade konsekvenserna av föreslagna
budgetramar för 2009 skulle göras inför barn- och utbildningsnämndens
sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-09-25
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§ 132

Andel pedagogiskt utbildad personal vid Hässleholms
kommuns kommunala förskolor
Dnr 2008.353 022

Beslut
Andelen pedagogiskt utbildad personal i den kommunala förskolan skall
öka mot målet om minst 70 procent. Barn- och utbildningsnämndens
beslut 1999-08-25, § 102 upphör därmed att gälla.
Ärendet
För att kvalitetssäkra kommunens förskolor måste pedagogiskt
högskoleutbildad personal finnas i sådan utsträckning att förskolans
uppdrag med att stimulera barns lärande och utveckling säkerställs.
Enligt skolverkets prognos ska andelen pedagogiskt högskoleutbildad
personal i förskolan vara 60 procent år 2014.
I en rapport som redovisades vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2008-04-24 framgick att andelen personal med
pedagogisk högskoleutbildning vid de kommunala förskolorna i
kommunen varierade från lägst 25 procent till högst 70 procent.
Snittsiffran som helhet blir 47 procent.
Förskolan har dock behov av två kompetenser som kan komplettera
varandra i både omvårdnad och utveckling av barnen. Därför är det
viktigt att även framhålla vikten av att ha personal med
barnskötarutbildning. Den ena kategorin ska inte utesluta den andra
men har olika uppdrag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1999-08-25 att
grundbemanningen i en förskoleavdelning skulle vara minst en
förskollärare och en barnskötare. Möjligheten att tillsätta den tredje
tjänsten i grundbemanningen med antingen en förskollärare eller
barnskötare lämnades öppen. Detta friutrymme har emellertid inte varit
tillräckligt för att öka andelen pedagogiskt utbildad personal i
förskolan i den utsträckning som behövs utifrån regeringens ökade
kvalitetskrav.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2008-09-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-09-25

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 126 där man föreslog att andelen
pedagogiskt utbildad personal i den kommunala förskolan skall
öka mot målet om minst 70 procent.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-09-25
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§ 133

Organisationen för barn i behov av särskilt stöd
Dnr 2008.354 610

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att genom extern utredare ta fram förslag
till organisation för den centrala specialverksamheten (PPR-teamet).
Utredarens förslag skall snarast redovisas för barn- och
utbildningsnämnden.
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.
Förslag till organisationsförändring behöver tas fram av extern utredare,
därefter måste en samordning ske med ny ledningsorganisation.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2008-09-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 127 där man föreslog att förvaltningen får
i uppdrag att genom extern utredare ta fram förslag till organisation för
den centrala specialverksamheten (PPR-teamet).
Utredarens förslag skall snarast redovisas för barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-09-25

Sid
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§ 134

Barnomsorgsbehovet i Bjärnum/Vittsjö området och
Hässleholms tätort
Dnr 2008.355 710

Beslut
Från årsskiftet 2008/2009 öppnas ytterligare en tillfällig avdelning i
Hässleholms tätort och en i Bjärnum/Vittsjö området.
Detta för att efterfrågan på barnomsorgsplatser skall tillgodoses
samt att kraven i skollagen 2 a kap uppfylls.

Ärendet
De senaste åren har antalet födda barn i kommunen ökat liksom
inflyttning/invandring. Detta har medfört en större efterfrågan på
barnomsorgsplatser. Ökningen på 10 år har varit 51 procent.
I augusti då sexåringarna övergått till förskoleklass har det
tidigare under åren frigjorts platser som gjort att efterfrågan under
hösten har kunnat tillgodoses. Under våren frigörs däremot inte några
platser, varför det i vissa områden har blivit brist på platser och
tillfälliga förskolor har fått öppnats.
För att efterfrågan på barnomsorgsplatser i Tyringe och Hässleholms
tätort skulle tillgodoses beslöt barn- och utbildningsnämnden
2008-05-28, § 71 att förskolan Ringgården i Hässleholms tätort
skulle vara i bruk t.o.m. vårterminen 2009 och att ytterligare en
avdelning skulle öppnas i Tyringe under hösten 2008 till och med våren
2009. Svenska kyrkans förskola Stjärnan beviljades också utökning
med sex platser från hösten 2008 vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2008-06-26.
Det har dock framkommit att ytterligare barnomsorgsplatser behövs
våren 2009 dels i Hässleholms tätort och dels i Bjärnum/Vittsjö
området.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2008-09-29 av barnomsorgsbehovet våren 2009 i
Bjärnum/Vittsjö och Hässleholms tätort.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 128 där man föreslog att det från
årsskiftet 2008/2009 öppnas ytterligare en tillfällig avdelning i
Hässleholms tätort och en i Bjärnum/Vittsjö området.
Detta för att efterfrågan på barnomsorgsplatser skall tillgodoses
samt att kraven i skollagen 2 a kap uppfylls.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 135

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar i Skåne
- Komplettering och revidering av tidigare avtal
Dnr 2007.437 050

Beslut
Samverkansavtal tecknas i enlighet med föreliggande kompletterat och
reviderat samverkansavtal.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-10-25, § 152 att teckna
samverkansavtal med följande kommuner och gymnasieförbund
-

Nordvästra Skåne, för närvarande Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga samt
Gymnasieförbundet Landskrona-Kävlinge-Svalöv

-

Nordöstra Skåne, för närvarande Hässleholm, Hörby, Kristianstad,
Osby, Perstorp, Östra Göinge samt Gymnasieförbundet
Bromölla-Sölvesborg

-

Sydöstra Skåne, för närvarande Simrishamn och Sydskånska
gymnasieförbundet

Samverkansavtal föreslås kompletteras med följande kommuner:
Burlöv, Eslöv, Höör, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup,
Svedala, Trelleborg och Vellinge.
Härutöver har en del smärre justeringar i avtalet skett.
Syftet med avtalet är att möjliggöra att
-

eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.
eleverna fritt får välja mellan de program som erbjuds inom
samverkansområdet och blir mottagna i första hand enligt gällande
lagstiftning.

Avtalet som barn- och utbildningsnämnden tecknade 2005-03-24, § 33
avseende gymnasieutbildningar med kommunerna i Skåne nordost
(Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) samt
gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg äger företräde gentemot detta
avtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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Handlingar i ärendet
Kompletterat och reviderat samverkansavtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 130 där man föreslog att
samverkansavtal tecknas i enlighet med föreliggande kompletterat och
reviderat samverkansavtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 136

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse
inom barnomsorg, skola och musik & kulturskola
Dnr 2008.110 600

Beslut
Kvalitetsutmärkelse införs enligt förslag i skrivelse 2008-09-04.
Ärendet
Ordförande Lars-Göran Wiberg initierade vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2008-02-28 att barn- och utbildningsnämnden skulle införa kvalitetsutmärkelser som delas ut en gång
om året till exempelvis enskilda medarbetare eller arbetslag inom
barnomsorg, skola och musik & kulturskola i syfte att lyfta fram goda
exempel och därmed stimulera verksamhetsutvecklingen.
Förvaltningen har 2008-09-04 tagit fram förslag i ärendet.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens förslag 2008-09-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 131 där man föreslog att
kvalitetsutmärkelse införs enligt förslag i skrivelse 2008-09-04.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 137

Avtal om intagningsarbete till gymnasieskolan åt
Osby kommun
Dnr 2008.327 055

Beslut
Avtal tecknas med Osby kommun om intagningsarbete till gymnasieskolan åt Osby kommun inför läsåret 2009-2010 enligt föreslaget avtal.
Ärendet
Osby kommun har framfört önskemål om att barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun på försök svarar för den
administrativa handläggningen av Osby kommuns gymnasieintagning
inför läsåret 2009-2010. Intagningen avser intagning till ungdomsgymnasiet.
Förslag till avtal daterat 2008-08-19 har tagits fram innebärande att
barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun handlägger
samtliga delar av intagningsarbetet utom vad som framgår av § 6 i
avtalet.
Handlingar i ärendet
Avtal.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 129 där man föreslog att avtal tecknas
med Osby kommun om intagningsarbete till gymnasieskolan åt Osby
kommun inför läsåret 2009-2010 enligt föreslaget avtal.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 138

Detaljplan för Ekstaven 2, Hässleholms stad – Yttrande
Dnr 2008.309 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt detaljplaneförslag för Ekstaven 2 i Hässleholms stad.
Planområdet ligger inom Läreda industriområde i den nordöstra delen
av centrala Hässleholm. Hela området håller idag på att ändra karaktär,
från industriområde till handelsområde.
Syftet med detaljplanen är att området får annan karaktär som
möjliggör lättare industri, handels- och kontorsverksamhet. De nya
verksamheterna kompletterar stadens befintliga handelsutbud.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 12 september 2008.
Rektor Uno Nilsson har muntligen meddelat att man från Jacobsskolan
inte har något att erinra mot förslaget.
Handlingar i ärendet
Förslag till detaljplan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 132 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att meddela byggnadsnämnden att ingen
erinran finns mot föreslagen detaljplan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 139

Programförslag till detaljplan för del av Tostarp 2:1,
Skyrup, Hässleholms kommun – Yttrande
Dnr 2008.317 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt programförslag till detaljplan för del av Tostarp 2:1, Skyrup.
Planområdet ligger ca 400 meter från Finjasjön, längst med
Herrgårdsvägen, med närhet till golfbana och natur.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 18 stycken
friliggande enbostadshus samt att anlägga en ny lokalgata för angöring
av tomterna.
Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast
den 22 september 2008.
Rektor Sven-Ingvar Jönsson meddelar i skrivelse 2008-09-09 att man
från område 4, Tyringe inte har något att erinra mot föreslagen
detaljplan utan ser positivt på om det skulle bli fler barn och elever i
Skyrupsområdet.
Handlingar i ärendet
Programförslag till detaljplan.
Rektor Sven-Ingvar Jönssons skrivelse 2008-09-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 133 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att meddela byggnadsnämnden att ingen
erinran finns mot föreslagen detaljplan utan barn- och
utbildningsnämnden ser positivt på om det skulle bli fler barn och
elever i Skyrupsområdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 140

Val av ordförande och ersättare i arbetsutskottet under
tiden 2008-10-01 och resterande del av mandatperioden
Dnr 2008.374 600

Beslut
Lena Olsson (c) utses som ordförande efter Lars-Göran Wiberg (c).
Eva Persson (c) utses som ersättare efter Lena Olsson (c).
Ärendet
På grund av att Lars-Göran Wiberg valts som 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen har han avsagt sig uppdraget som ordförande i
barn- och utbildningsnämnden från 2008-10-01.
Lena Olsson (c) har av kommunfullmäktige 2008-08-25 utsetts som
ordförande i barn- och utbildningsnämnden från 2008-10-01 och
resterande tid av mandatperioden 2007-2010. Eva Persson (c)
har utsetts som ledamot efter Lena Olsson under samma tid.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid
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§ 141

Val av kontaktperson vid område 2, Läreda efter Lena
Olsson
Dnr 2008.373 600

Beslut
Eva Persson (c) utses som kontaktperson vid område 2, Läreda
efter Lena Olsson (c) från 2008-10-01 och resterande tid av
mandatperioden 2007-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 142

Val av ledamot i Hotell- och restaurangprogrammets
programråd efter Lars-Göran Wiberg
Dnr 2008.375 600

Beslut
Eva Persson (c) utses som ledamot i Hotell- och restaurangprogrammets
programråd efter Lars-Göran Wiberg (c) från 2008-10-01 och
resterande tid av mandatperioden 2007-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 143

Elevärende – Hässleholms Tekniska skola
Dnr 2008.340 607

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden.
Ärendet
Rektor vid Hässleholms Tekniska skola redogör i skrivelse
2008-08-21 för åtgärder som vidtagits mot elev som går på
specialutformat individuellt program med bland annat interimistisk
avstängning under tiden 2008-09-01—11 (Gymnasieförordningen
6 kapitlet 23-24 paragraferna) i avvaktan på barn- och utbildningsnämndens beslut.
Elevens vårdnadshavare yttrar sig muntligen inför arbetsutskottets
ställningstagande i ärendet i enlighet med gymnasieförordningens
6 kapitel 25 paragrafen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 117 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att godkänna den av rektor vidtagna åtgärden med
interimistisk avstängning och beslutade efter gjord utredning att förvisa
eleven från Hässleholms Tekniska skola tills utredningar och planering
skett som möjliggör trygg återgång till skolan dock längst t.o.m.
höstterminen 2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 144

Anmälan angående kränkande behandling av grundskoleelev vid Bjärnums skola – Komplettering av tidigare
yttrande
Dnr 2006.408 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Med anledning av nyinkomna uppgifter i ärendet begär skolverket i
skrivelse 2008-08-27 komplettering av tidigare yttrande.
Yttrandet skall efter beviljad dispens vara skolverket tillhanda
senast den 15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2008-08-27.
Rektor Jan Brolins yttrande 2008-09-03
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 118 där man som ett brådskande
ärende beslöt att ställa sig bakom rektor Jan Brolins yttrande
2008-09-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 145

Anmälan till skolverket av skolledningen vid område 2,
Läreda – Yttrande Dnr 51-2008:2530
Dnr 2008.312 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Skolverket har den 16 juli 2008 tagit emot en anmälan gällande
skolledningen vid område 2, Läreda.
Skolverket ombeder i skrivelse 2008-08-21 barn- och
utbildningsnämnden att kortfattat yttra sig över uppgifterna i skrivelsen
samt redovisa vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits eller kommer
att vidtas.
Yttrandet skall efter beviljad dispens vara skolverket tillhanda
den 17-18 september 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2008-08-21.
Rektor Carola Krantz yttrande 2008-09-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-09-11, § 119 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att ställa sig bakom Carola Krantz yttrande
2008-09-08.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 146

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-09-25 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
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Karin Johnsson, rektor
Christian Örn, vik rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
23
55-71
137-157
125-187
175-214
103-116
122-164
101-155
78-102
94-116
26
27-37
18-22
9-10
32-64
84-103
32-36
17-18
38-39

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 147

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
1 Kommunfullmäktiges beslut 2008-08-25, § 107 att
utse Lena Olsson (c) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden
efter Lars-Göran Wiberg som avsagt sig uppdraget på grund av att
han valts till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
utse Eva Persson (c) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden
efter Lena Olsson.
Valen avser tiden 2008-10-01 och resterande del av mandatperioden
2007-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 148

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Dagbarnvårdare i Hässleholms kommun åren 1999-2008
- Rapport.
Dnr 2008.356 717

Justerare

2

Kommunalarbetarförbundets skrivelse 2008-09-09 angående
rektorers besked till föräldrar som önskar barnomsorgsplats hos
dagbarnvårdare.
Dnr 2008.356 717

3

Pysslingens Förskolor och Skolor AB har muntligen meddelat att man
har för avsikt att lägga ned Montessorigrundskolan i Vittsjö.

4

Sommarskola i Hässleholms kommun 2008 - Rapport.
Dnr 2008.213 611

5

Kartläggning av förekomsten av mobbing i årskurs 7 i Hässleholms
kommuns skolor våren 2008 - Rapport
Dnr 2008.358 600

6

Skolverkets redovisning, daterad september 2008, av jämförelsetal
för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning
i Hässleholms kommun i jämförelse med kommungruppen och
samtliga kommuner.
Dnr 2008.361 600

7

Förvaltningens redovisning i skrivelse 2008-09-23 av olika
alternativa lösningar för att tillgodose barnomsorgsbehovet i
Hässleholms tätort våren 2009.
Dnr 2008.355 710

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-09-25
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§ 149

Tack
Willy Ohlsson tackar Lars-Göran Wiberg för ett gott samarbete under
åren som de arbetat tillsammans i barn- och utbildningsnämnden och
önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag som 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Willy Ohlsson hälsar därefter Lena Olsson välkommen som ny
ordförande i barn- och utbildningsnämnden och önskar henne lycka
till.
Lars-Göran Wiberg tackar nämnden för ett gott samarbete och önskar
Lena Olsson lycka till som ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

