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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2008-10-23

Sid

1 (23)

Barn- och utbildningskontoret, sammanträde kl 08:30-11:20
sammanträde kl 13:30-15:20
Bergendahlshallen, Hässleholm, besök på gymnasieskolans
utbildningsmässa kl. 11:50-13:30

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Lena Olsson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Johan Berglund (m)
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp), §§ 152-167, från kl 08:45 och resterande tid
Nils Bergkvist (fv), kl 08:30-11:20, §§ 150-delvis punkt 4 § 166
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s), kl 08:30-11:20, §§ 150-delvis punkt 4 § 166
Andreas Dahlberg (s)
Christofer Olofsson (m), tjg för Kenneth Aronsson (m)
Sivert Aronsson (fp), tjg för Hans Tosteberg (fp) §§ 150-151
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Jonathan Jönsson (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp), §§ 152-167
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 150-156
Claes Ruderstam (SACO), §§ 150-156

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, §§ 150-156, 166-167
Åsa Persson, controller
Carola Krantz, rektor, §§ 160-161
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Andreas Dahlberg
Barn- och utbildningskontoret 2008-10-30, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 150-167

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

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

Justerare

………………………………………………………………..
Andreas Dahlberg

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-10-23

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-10-23

Datum då anlaget
sätts upp

2008-10-31

Datum då anslaget
tas ned

2008-11-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-10-23

Sid
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§ 150

Komplettering av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan kompletteras med följande ärende:
- Val av kontaktperson vid område 7, Hästveda efter Camilla LagerstedtOdgaard.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-10-23
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§ 151

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01--09-30
Dnr 2008.127 042

Beslut
Förvaltningens 2008-10-11 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2008-10-11 med riktpunkt den 30 september 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 2008-10-11.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 138 där man föreslog att förvaltningens
2008-10-11 framtagna uppföljningsrapport godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-10-23
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§ 152

Inrättande av förskola/skola i Hässleholms stad
Dnr 2008.386 710

Beslut
20 nya barnomsorgsplatser inrättas våren 2009 i Stralsunds lokaler,
en före detta skolbyggnad på Garnisonen.
Ärendet
Under hösten 2008 har antalet lediga förskoleplatser för barn 1-5 år
varit oroväckande få.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-09-25, § 134 att från
årsskiftet 2008/2009 öppna ytterligare en tillfällig avdelning i
Hässleholms tätort. Vid samma tillfälle redovisades statistik som
visar att denna avdelning inte kommer att räcka till våren 2009
utan ytterligare platser kommer att behövas.
För att kunna tillgodose efterfrågan har förslag tagits fram till olika
lösningar, vilka redovisas i skrivelse 2008-09-30.
Handlingar i ärendet
Förvaltningens skrivelse 2008-09-30.
Förvaltningens förslag
Ytterligare 20 barnomsorgsplatser inrättas i centrala Hässleholm
våren 2009.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 140 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet och att förvaltningen till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde, med lokalförsörjningsenhetens
hjälp, skulle undersöka möjligheten till inrättande av en förskola i
Stralsund, en före detta skolbyggnad på Garnisonen.
Beslutsgång
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Nilsson (s) och
Eva Persson (c) yrkar att en förskola med 20 platser inrättas våren 2009
i Stralsunds lokaler, en före detta skolbyggnad på Garnisonen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-10-23

Sid
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§ 153

Förberedelseklasser för nyinvandrade elever
Dnr 2008.387 616

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utöka organisationen i förberedelseklasserna så att det motsvarar behovet.
Kostnaderna beaktas i en eventuell tilläggsbudget för 2009.
En utvärdering av verksamheten redovisas i barn- och utbildningsnämnden under 2009.
Förvaltningen får i uppdrag att se över anställningsförhållandena för
personal som arbetar i förberedelseklasserna.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2008-05-28, § 73 att inrätta
förberedelseklasser för F-9 med start hösten 2008. En klass förlades
till Västerskolan och en till Vankiva skola.
Sedan tidigare finns två förberedelseklasser inrättade, en på
Läredaskolan och en på Ljungdalaskolan.
En fast organisation för förberedelseklasser bör inte finnas då behovet
av platser måste vara styrande, innebärande att verksamheten ska
kunna utökas eller minskas utifrån behovet.
Den av barn- och utbildningsnämnden tidigare fastställda organisationen
av förberedelseklasser (4 klasser) måste till våren 2009 utökas med
ytterligare två klasser, till 6 klasser så att behovet täcks då inflödet av
nya invandrarelever fortsätter.
Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2008-09-29.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-10-23

Sid
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 141 där man föreslog att förvaltningen
får i uppdrag att utöka organisationen i förberedelseklasserna så att
det motsvarar behovet.
Kostnaderna beaktas i en eventuell tilläggsbudget för 2009.
En utvärdering av verksamheten redovisas i barn- och utbildningsnämnden under 2009.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd), Johan
Berglund (m), Nils Bergkvist (fv) och Eva Persson (c) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Lena Nilsson (s) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över
anställningsförhållandena för personal som arbetar i förberedelseklasserna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2008-10-23

Sid
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§ 154

Måltidsorganisationen i Bjärnum – Samordning
Dnr 2007.395 287

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsens arbetsutskott om att
måltidsorganisationen i Bjärnum genomförs i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens och omsorgsförvaltningens gemensamma
förslag 2008-09-30.
Ärendet
På kommunstyrelsens uppdrag har Tekniska nämnden utrett
köksorganisationen i Bjärnum.
Utredningen har gjorts av storköksplanerarna Lundquist & Andersson
som tagit fram tre alternativ.
Kommunstyrelsen översände 2007-09-19 de olika förslagen för barnoch utbildningsnämndens utredning och yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-10-25 att överlämna
gjord konsekvensbeskrivning över de tre framtagna alternativen.
Alternativ 2 förordades med centralkök på Lyckåsa om en del frågor
kunde lösas på ett för både barn- och utbildningsförvaltningen och
omsorgsförvaltningen tillfredsställande sätt.
Kommunfullmäktige beslöt 2008-03-31, § 28 att omorganisation och
ombyggnad av köken i Bjärnum skall genomföras med Lyckåsa som
centralkök. Utvärdering skall göras och redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott inom ett år från organisationens genomförande.
Barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har
2008-09-30 tagit fram gemensamt förslag till samordning av
måltidsorganisationen i Bjärnum.
Handlingar i ärendet
Förslag 2008-09-30 till samordning av måltidsorganisationen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 142 där man föreslog att anhållan inges till
kommunstyrelsens arbetsutskott om att måltidsorganisationen i Bjärnum
genomförs enligt barn- och utbildningsförvaltningens och
omsorgsförvaltningens gemensamma förslag 2008-09-30.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Sid

2008-10-23

§ 155

IT-säkerhetsinstruktion för barn- och
utbildningsförvaltningen avseende personal som arbetar
utanför kommunens administrativa nätverk
Dnr 2008.359 005

Beslut
IT-säkerhetsinstruktion för användare av barn- och
utbildningsförvaltningens egna nätverk fastställs enligt förvaltningens
förslag 2008-09-18.
Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2008-03-05, § 22 IT-säkerhetsinstruktion
för användare av Hässleholms kommuns administrativa nätverk.
Förutom kommunens administrativa nätverk har barn- och
utbildningsförvaltningen ett eget nätverk för personal och elever.
Förvaltningen har 2008-09-18 utifrån de av kommunstyrelsen
2008-03-05 fastställda IT-säkerhetsinstruktionerna tagit fram
IT-säkerhetsinstruktion för användare av barn- och
utbildningsförvaltningens egna nätverk.
Handlingar i ärendet
IT-säkerhetsinstruktion daterad 2008-09-18.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 143 där man föreslog att
IT- säkerhetsinstruktion för användare av barn- och
utbildningsförvaltningens egna nätverk fastställs enligt förvaltningens
förslag 2008-09-18.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 156

Antal anställningar i barn- och utbildningsförvaltningen
med sysselsättningsgrad understigande heltid - Rapport
Dnr 2008.388 022

Beslut
Redovisningen över anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen
med en sysselsättningsgrad understigande heltid översändes för
kännedom till förhandlingsutskottet med anhållan om att en
kommunövergripande strategi tas fram vad gäller de anställdas
sysselsättningsgrad.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott begärde 2008-08-14,
§ 101 en redovisning av antal anställningar med en sysselsättningsgrad
understigande 20 timmar i veckan.
Förvaltningen har 2008-10-01 gjort en sammanställning över samtliga
tjänster i barn- och utbildningsförvaltningen som har lägre
sysselsättningsgrad än heltid.
Handlingar i ärendet
Redovisning 2008-10-01 över anställningar med sysselsättningsgrad
understigande heltid.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 144 där man föreslog att redovisningen
över anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen med en
sysselsättningsgrad understigande heltid översändes för kännedom till
förhandlingsutskottet med anhållan om att en kommunövergripande
strategi tas fram vad gäller de anställdas sysselsättningsgrad.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Nilsson (s) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 157

Efterkontroll av barnomsorgsavgifter för 2007
Dnr 2008.385 049

Beslut
Efterkontroll av barnomsorgsavgifterna genomförs även för år 2007.
Ärendet
Efterkontroll av barnomsorgsavgifterna har genomförts för åren
2002, 2004 och 2005 och är snart klar för 2006. För år 2003 har
däremot ingen efterkontroll skett på grund av svårigheter med att ta
fram inkomstuppgifter.
Handlingar i ärendet
Redovisning i skrivelse 2008-10-10 av utfallet av efterkontrollerna åren
2004-2006.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 139 där man föreslog att efterkontroll av
barnomsorgsavgifterna genomförs även för år 2007.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Johan Berglund (m) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 158

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden
och dess arbetsutskott 2009
Dnr 2008.381 006

Beslut
Följande sammanträdesdagar, enligt förslag 2008-10-09, fastställs för
2009:
Arbetsutskottet
15 januari
12 februari
12 mars
9 april
14 maj
11 juni
13 augusti
10 september
8 oktober
5 november
3 december

Barn- och utbildningsnämnden
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
25 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december

samt
justeringsdagar enligt föreslagen plan daterad 2008-10-09.
Ärendet
Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts
sammanträden under kalenderåret 2009.
Handlingar i ärendet
Sammanträdesplan daterad 2008-10-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 145 där man föreslog att plan för barnoch utbildningsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden under
kalenderåret 2009 fastställs enligt förslag 2008-10-09.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 159

Val av kontaktperson vid område 7, Hästveda efter
Camilla Lagerstedt-Odgaard
Dnr 2008.402 600

Beslut
Jonathan Jönsson (m) utses som kontaktperson vid område 7, Hästveda
efter Camilla Lagerstedt-Odgaard (m) från 2008-10-23 och resterande tid
av mandatperioden 2007-2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 160

Anmälan av skolsituationen för grundskoleelev vid
Läredaskolan Dnr 51-2008:2894
Dnr 2008.364 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Skolverket har den 10 september 2008 tagit emot en anmälan av
skolsituationen för grundskoleelev vid Läredaskolan. I anmälan
uppges bland annat att den aktuella eleven blivit utsatt för kränkande
behandling av en annan elev vid Läredaskolan. Vidare påtalas i
anmälan underlåtenhet att samverka skola-hem.
Skolverket anhåller i skrivelse 2008-09-18 om att barn- och
utbildningsnämnden kortfattat yttrar sig över uppgifterna i anmälan
samt redovisar om uppgifterna varit kända och när dessa i så
fall blev kända, om dessa uppgifter utretts, om kränkande
behandling har ansetts föreligga och om åtgärder vidtagits samt
följts upp och vidtagna åtgärder utvärderats.
Skolverket har 2008-09-23 översänt komplettering i ärendet.
Yttrandet skall vara skolverket tillhanda den 16 oktober 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelser 2008-09-18 och 2008-09-23.
Rektor Carola Krantz yttrande 2008-10-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 136 där man som ett brådskande
ärende beslöt att ställa sig bakom rektor Carola Krantz yttrande
2008-10-07.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 161

Anmälan av skolsituationen vid område 2, Läreda
Dnr 51-2008:2530

Dnr 2008.312 611
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott yttrade sig
2008-09-11, § 119 över inkommen anmälan till skolverket av
skolledningen vid område 2, Läreda.
Anmälaren har till skolverket lämnat synpunkter på yttrandet.
Skolverket anhåller med anledning av detta i skrivelse 2008-09-23
om barn- och utbildningsnämndens yttrande över framförda
synpunkter.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolverket tillhanda den
16 oktober 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2008-09-23.
Rektor Carola Krantz yttrande 2008-10-07.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-10-13, § 137 där man som ett brådskande
ärende beslöt att ställa sig bakom rektor Carola Krantz yttrande
2008-10-07.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 162

Lokal styrelse med föräldramajoritet i Mala-Vankiva
skolor - Val av nya ledamöter och ersättare för läsåret
2008-2009

Dnr 2008.403 600

Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor utses för
läsåret 2008-2009 enligt redovisat förslag 2008-10-02.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att försöksverksamheten i de skolor som redan
har försöksverksamhet (Mala-Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten pågår.
För läsåret 2008-2009 har val genomförts för Mala-Vankiva skolors
lokala styrelse där man efter röstresultat i skrivelse 2008-10-02 föreslår
följande representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Malin Levin, ordförande
Richard Wutzler, sekreterare
Morgan Karlsson
Patrik Jeppsson
Marie Blomgren

1
1
1
1
1

ERSÄTTARE
Susanne Hansen

1 år (nyval)

år
år
år
år
år

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Johannes Fribyter
Gunnel Karlsson

(nyval)
(omval)

Elevrepresentanter
(Adjungeras)
Elever från år 6 i rullande schema.
I lokala styrelsen är rektor/biträdande rektor självskriven
ledamot.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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Beslutsunderlag
Förslag 2008-10-02 från område 8.
Förvaltningens förslag
Representanter i lokala styrelsen för Mala-Vankiva skolor utses för
läsåret 2008-2009 enligt redovisat förslag 2008-10-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23
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§ 163

Lokal styrelse med föräldramajoritet på Läredaskolan
- Val av nya ledamöter och ersättare för läsåret 2008-2009

Dnr 2008.404 600

Beslut
Representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2008-2009 enligt redovisat förslag 2008-10-14.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2007-08-27, efter Barn- och utbildningsnämndens framställan, att försöksverksamheten i de skolor som redan
har försöksverksamhet (Mala/Vankiva skolor och Läredaskolan) får
förlängas under den tid den lagstadgade försöksverksamheten pågår.
För läsåret 2008-2009 har val genomförts för Läredaskolans lokala
styrelse där man efter röstresultatet i skrivelse 2008-10-14 föreslår
följande representanter i den lokala styrelsen:
Föräldrarepresentanter
ORDINARIE
Mats Westerlund, ordförande
Maria Warntoft, sekreterare
Annika Richter
Eva-Lena Aurell

1
1
2
2

ERSÄTTARE
Per Friis
Camilla Almkvist Pettersson

1 år
1 år (kvarstår)

år
år
år
år

(omval)
(kvarstår)
(nyval)
(nyval)

Personalrepresentanter
ORDINARIE
Karin Nilsson
Ursula Indorf Sjöholm

2 år (nyval)
1 år (kvarstår)

ERSÄTTARE
Birgitta Melin

1 år (omval)

Elevrepresentanter
(Adjungeras)
Elever som utses av elevrådet.
I lokala styrelsen är rektor/biträdande rektor självskriven ledamot.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-10-23

19

Beslutsunderlag
Förslag 2008-10-14 från Läredaskolan, område 2.
Förvaltningens förslag
Representanter i lokala styrelsen för Läredaskolan utses för läsåret
2008-2009 enligt redovisat förslag 2008-10-14.
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§ 164

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-10-23 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Göran Niléhn, rektor
Christian Örn, vikarierande rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare
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§ 165

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Kommunfullmäktige 2008-08-25, § 105. Kommunrevisionens
uppföljning av granskning av betygssättningen vid övergången
från grundskola till gymnasieskola. Beslut
Barn- och utbildningsnämndens yttrande godkänns och överlämnas
som svar till revisorerna.
Dnr 2008.155 007
2

Kommunfullmäktige 2008-09-29, § 118. Mindre klasser i grundskolan
- redovisning av genomförd undersökning i område 2, Läreda.
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-01-24, § 13, med
redovisning av genomförd undersökning av mindre klasser i
grundskolan ska beaktas i den fortsatta planeringen.
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr 2003.105 611

3

Kommunstyrelsen 2008-10-01, § 175.
Beslut
Ansökan från B-T Education AB avstyrks, med hänvisning till vad som
anförts i barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Dnr 2008.170 612

4

Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29, § 128.
Jonathan Jönsson, m utses till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Camilla Lagerstedt Odgaard, m som avsagt
sig uppdraget.
Dnr 2008.394 102

5

Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29, § 132.
Agneta Karlsson, mp utses till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Tobias Adersjö, mp som avsagt sig
uppdraget.
Dnr 2008.395 102
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§ 166

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendet
1 Utbildningsdepartementets promemoria:
Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning.
2 NNs och NNs ansökan om att dottern får
förlägga sina gymnasiestudier till svenska skolan, Costa del Sol
i Spanien.
Dnr 2008.380 605
3 Skolverket jämförelsetal, 2007, för förskola, skolbarnsomsorg och
skola. Redovisning av resultatet för Hässleholms kommun i
jämförelse med kommungruppen och samtliga kommuner.
Dnr 2008.361 600
4 Redovisning av följande ur Sveriges kommuner och landstings
rapport ”öppna jämförelser – gymnasieskolan 2008”.
- Förvaltningen redovisar i skrivelse 2008-10-23 ett urval av
resultaten för Hässleholms kommun i jämförelse med dels snittet
av landets kommuner dels vilken rangordning man ligger i.
Dnr 2008.406 600
- Visning av filmen från presskonferensen där Sveriges kommuner
och landstings vd Håkan Sörman kommenterar rapporten.
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§ 167

Ny ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola –
Information
Dnr 2007.378 001

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2006-12-18, § 210 i samband med att 2007
års budget fastställdes gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att under 2007 inkomma med förslag till ny organisation för barnomsorg
och grundskola där varje skola eller samverkande skolenhet leds av en
rektor. I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan finns även
uppdraget redovisat.
Barn- och utbildningsnämnden ingav 2007-10-25, § 148 framställan till
kommunfullmäktige om att uppdrag ges åt nämnden att genomföra
organisationsförändringen enligt av barn- och utbildningsnämnden
vid samma tillfälle redovisade förutsättningar.
Kommunfullmäktige återremitterade 2008-01-28, 7 ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och förslag till finansiering.
Förslag daterat 2008-05-12 till inriktningsbeslut för en ny
ledningsorganisation för barnomsorg och grundskola har varit ute på
remiss hos områdena för barnomsorg och grundskola samt de fackliga
organisationerna. Inkomna synpunkter redovisas i särskild
sammanställning.
Förvaltningen har efter framkomna synpunkter vid arbetsutskottets
sammanträde 2008-09-11 reviderat förslaget 2008-09-22 till
inriktningsbeslut för en ny ledningsorganisation.
Vid dagens sammanträde lämnas information i ärendet.
Handlingar i ärendet
Förslag daterat 2008-05-12 och reviderat 2008-09-22 till
inriktningsbeslut för en ny ledningsorganisation.
Redovisning av inkomna synpunkter.
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