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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2006-01-26

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:00

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Willy Ohlsson, ordf (s)
Lars-Göran Wiberg (c), 1:e vice ordf
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Lena Axelsson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Agneta Hörberg (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
Kenneth Aronsson (m), tjg för Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Magnus Olsson (s)
Sven Davidsson (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Carina Westerlund (s)
Joachim Fors (s)
Per-Åke Purk (v)
Lena Olsson (c)
Lena Lönn (s)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)
Kristina Berglund (m)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 1-8
Claes Ruderstam (SACO), §§ 1-8

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Anders Svensson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Kristina Lind
Barn- och utbildningskontoret torsdagen 2006-02-02, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 1-18

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Willy Ohlsson

Justerare
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Kristina Lind

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2006-01-26

Datum då anlaget
sätts upp

2006-02-03

Datum då anslaget
tas ned

2006-02-27

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________
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§1

Skolledning och administration vid Norrängsskolan
Dnr 2006.16 029

Beslut
För att avlasta rektor utökas kansliresursen med 10/40. Utökningen
beräknas till 71 000 kronor för 2006 och täcks inom ramen för
gymnasiesärskolans budget.
Gymnasiechefen får i uppdrag att under 2006 utreda ledningsorganisationen vid Norrängsskolan och lämna förslag inför 2007 års
budgetarbete.
Ärendet
Norrängsskolan har idag en skolledningsresurs på 40/40 (rektor)
och 40/40 kanslipersonal (skolassistent). Rektor ansvarar för
ca 155 gymnasiesärskoleelever fördelade på fem nationella program,
individuella program med verksamhetsträning, yrkesträning och
autismgrupper samt elevhem med plats för 55 elever.
Verksamheten är arbetskrävande då individuella överenskommelser
måste träffas med ca 25 kommuner avseende varje enskild elev.
Vidare är rektor ensam arbetsledare och personalansvarig för 81
anställda.
Internkontroll har genomförts under 2005 och bedömningen är att
arbetssituationen måste förändras för att nå godtagbar kvalitet
avseende de administrativa rutinerna.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 4 där man föreslog att kansliresursen
utökas med 10/40 för att avlasta rektor. Utökningen beräknas till
71 000 kronor för 2006 och täcks inom ramen för gymnasiesärskolans
budget.
Gymnasiechefen får i uppdrag att under 2006 utreda ledningsorganisationen vid Norrängsskolan och lämna förslag inför 2007 års
budgetarbete.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) och
Urban Widmark (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§2

Investeringsbudget 2006
Dnr 2006.21 041

Beslut
De tilldelade medlen på 8 550 000 kronor fördelas enligt förslag
2005-12-20.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har av Kommunfullmäktige för
investeringar år 2006 tilldelats 8 550 000 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2005-12-20 på fördelning av tilldelad ram.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 5 där man föreslog att de tilldelade
medlen på 8 550 000 kronor fördelas enligt förslag 2005-12-20.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Årsredovisning 2005 – Verksamhetsberättelse
Dnr 2006.43 042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta det förslag till
verksamhetsberättelse för 2005 som framtagits av
förvaltningen.
Ärendet
Verksamhetsberättelse för 2005.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för 2005.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Göran Wiberg (c) yrkar att förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2005 utifrån Kommunfullmäktiges fastställda mål –
Uppföljning
Dnr 2006.18 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder
densamma till Kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2005-02-24, § 23
verksamhetsplanering för 2005 utifrån de av Kommunfullmäktige
2004-10-25 fastlagda övergripande målen för 2005.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till
Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Redovisning av de åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 7 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma till
Kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (c) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2006
Dnr 2006.19 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2006
fastställs enligt förslag 2006-01-04.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 31 oktober 2005 övergripande
mål för kommunen 2006.
Kommunens övergripande mål skall vara en del i det övergripande
arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett
långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv. Syftet är att få en
tydligare koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktningar
och resursanvändning.
Utöver de övergripande målen skall nämndens verksamhetsplanering anpassas till de särskilda anvisningar som
Kommunfullmäktige fastställde i 2006 års budget, nämligen
-

-

Nämnden skall upprätthålla 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
sin ekonomiska ram.
Planeringen vid anpassning av minskat elevtal skall utgå ifrån
att flertalet bygdeskolor behålls.
Nedläggning av skolenhet skall underställas Kommunfullmäktiges
prövning.
Barn och ungdomar skall erbjudas minst en kulturupplevelse
per termin.

Utifrån de övergripande målen och särskilda anvisningar i budget 2006
skall nämnderna göra en verksamhetsplanering för 2006.
Handlingar i ärendet
Övergripande mål för Hässleholms kommun fastställda av
Kommunfullmäktige 2005-10-31.
Särskilda anvisningar fastställda av Kommunfullmäktige i samband med
att 2006 års budget fastställdes.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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Förvaltningens förslag 2006-01-04 till Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2006 som utgår från:
av Kommunfullmäktige fastställda övergripande mål för 2006,
särskilda anvisningar fastställda av Kommunfullmäktige i
samband med 2006 års budget samt särskilda beslut tagna av
Barn- och utbildningsnämnden i samband med internbudget
2006 etc.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 9 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsplanering för 2006 fastställs
enligt redovisat förslag 2006-01-04.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Lena Axelsson (s) och Lars Arvidsson (fp) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Verksamhetsmål och utvecklingsplan för
skolbibliotekscentralen i Hässleholms kommun
Dnr 2006.22 610

Beslut
Verksamhetsmål och utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen
i Hässleholms kommun fastställs enligt förslag 2006-01-03.
Ärendet
I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns bestämmelser om
skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan:
§ 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att
tillgodose deras behov av material för utbildningen.
§ 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
§ 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras
behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning.
I skollagen hänvisas till skrivningen i Bibliotekslagen.
I Skolplanen antagen av Kommunfullmäktige framgår följande:
Växande i lärandet – det pedagogiska arbetet:
Kunskapssamhället kräver förmågor som att dra slutsatser, söka
svar, lösa problem, kreativitet och aktivitet.
Språkutveckling:
Alla barn och ungdomar har tidigt möjlighet att utveckla sin
kommunikativa förmåga och ett rikt språk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn, ungdomar och studerande i behov av särskilt stöd:
Alla har goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.
Detta innebär speciell omsorg om de elever, som är i behov av
särskilda utvecklingsinsatser.
Personal:
I en god lärande miljö finns en kompetent och välutbildad personal.
Skolbibliotekscentralen skall bl.a. utifrån ovanstående vara ett
stöd- och utvecklingsorgan för skolbiblioteksverksamheten i
kommunen och samarbeta med skolbibliotekarierna och
skolornas pedagoger för att
- främja elevernas kreativitet och lust till eget lärande.
- främja elevernas språkutveckling och läslust.
- främja elevernas förmåga att söka och värdera information.
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningen tagit fram
förslag till verksamhetsmål och utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen i Hässleholms kommun.
Beslutsunderlag
Förslag 2006-01-03 till verksamhetsmål för skolbibliotekscentralen.
Förslag 2006-01-03 till utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 10 där man föreslog att
verksamhetsmål och utvecklingsplan för skolbibliotekscentralen
i Hässleholms kommun fastställs enligt förslag 2006-01-03.
Beslutsgång
Yrkanden
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Lars-Göran Wiberg (c) och Urban Widmark (m) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Regler för IT-användning för personal inom Barn- och
utbildningsförvaltningen, vilka arbetar utanför
kommunens administrativa nätverk
Dnr 2006.23 022

Beslut
Regler för IT-användning för personal inom Barn- och
utbildningsförvaltningen, vilka arbetar utanför kommunens
administrativa nätverk, fastställs enligt förslag 2006-01-03.
Ärendet
I Hässleholms kommun finns regler för användare av kommunens
administrativa nätverk. Administrativ personal inom Barn- och
utbildningsförvaltningen omfattas av dessa regler.
Merparten av Barn- och utbildningsförvaltningens personal,
exempelvis de flesta pedagoger, arbetar dock inte i kommunens
administrativa nätverk, utan istället i ett eget First Class-nätverk.
Förslag till regler för sådan IT-användning har därför tagits fram av
förvaltningen i samverkan med företrädare för olika verksamheter
och med kommunens centrala IT-enhet. Förslaget utgår från de regler,
vilka gäller för arbetet inom det administrativa nätverket. (För elever
finns sedan tidigare regler för IT-användning i skolans system).
Beslutsunderlag
Förslag 2006-01-03 till regler för IT-användning för personal inom
Barn- och utbildningsförvaltningen, vilka arbetar utanför kommunens
administrativa nätverk.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 11 där man föreslog att regler för ITanvändning för personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen,
vilka arbetar utanför kommunens administrativa nätverk, fastställs
enligt förslag 2006-01-03.
Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

Inrättande av lokal kurs inom Handelsprogrammet –
Handel på tyska
Dnr 2006.25 612

Beslut
Lokal kurs i handel på tyska inom ämnet Handel inrättas från
och med läsåret 2005-2006 inom Handels- och administrationsprogrammet i enlighet med redovisat kursdokument daterat
2006-01-03.
Ärendet
Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs,
enligt redovisat kursdokument, får inrättas inom Handelsprogrammet från och med läsåret 2005-2006.
Ämne:
Kurs:
Kurskod:

Handel
Handel på tyska, 50 poäng
HNDL 1501

Mål för kursen
Eleven skall

kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo i enkla
instruktioner och beskrivningar inom för eleven välbekanta områden
kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen
kunna i enkel form muntligt ge information och instruktioner inom
områden som rör elevens valda studieinriktning
kunna göra sig förstådd i enkel skrift för att meddela, berätta eller
beskriva något
känna till något om vardagslivet, levnadssätt och traditioner i några
länder där språket talas
i samarbete med andra kunna reflektera över hur den egna inlärningen
går till
kunna genomföra enkla muntliga och skriftliga uppgifter, som rör den
valda studieinriktningen, i samarbete med andra eller på egen hand

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kursdokument daterat 2006-01-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 13 där man föreslog att lokal kurs
i handel på tyska inom ämnet Handel inrättas från och med läsåret
2005-2006 inom Handels- och administrations programmet i enlighet
med redovisat kursdokument daterat 2006-01-03.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Axelsson (s) med instämmande av Lars Arvidsson (fp) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Intern kontrollrapport
Dnr 2006.20 600

Beslut
Avrapporteringen 2005-12-15 av utförd intern kontroll godkänns.
Ärendet
Under hösten 2005 genomförde förvaltningen en intern kontroll
av följande områden: attestregler, fakturahantering, handkassor,
körrapporter och reseräkningar, skolskjutsregler, upphandling
och inventarieredovisning.
Kontrollerna gjordes på följande fyra rektorsområden:
Område 2, Läreda
Område 7, Hästveda
Område 8, T4
Norrängsskolan
Beslutsunderlag
Intern kontrollrapport daterad 2005-12-15.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 2 där man föreslog att
avrapporteringen 2005-12-15 av utförd intern kontroll godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Anhållan om kompensation för ökade försäkringskostnader
Dnr 2006.17 041

Beslut
Framställan inges till Kommunstyrelsen att 228 tkr tillförs Barn- och
utbildningsnämndens budget 2006 som kompensation för de ökade
försäkringskostnaderna.
Ärendet
Hässleholms kommun har inför 2006 genomfört en ny upphandling
av kommunens försäkringar. Barn- och utbildningsnämnden berörs
av denna genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen och för denna
har avtal tecknats med AIG Europé. Kostnaden enligt detta avtal
kommer att bli 880 572 tkr för år 2006 inklusive den del som bärs av
Kommunstyrelsen för förvaltningen Arbetsmarknad och
kompetensutveckling. Kostnaden för försäkringen under 2005 var för
båda förvaltningarna 652 366 kr. Den ökade kostnaden är totalt
228 206 kr.
När Barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2006 fastställdes
i december 2005 var upphandlingen inte avslutad och därför avsattes
medel i nivå med fjolårets kostnader. Det finns därför ingen täckning
i årets budget för den kostnadsökning som upphandlingen medfört.
Försäkringskostnaderna för Hässleholms kommun i sin helhet kommer
emellertid att sjunka med ca 1 260 tkr som en följd av upphandlingen,
vilket öppnar möjligheter att omfördela medel för att kompensera
Barn- och utbildningsnämnden för kostnadsökningen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 6 där man föreslog att framställan inges
till Kommunstyrelsen att 228 tkr tillförs Barn- och utbildningsnämndens
budget 2006 som kompensation för de ökade försäkringskostnaderna.
Beslutsgång
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (c) med instämmande av Ingvar Nilsson (s) och
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 11

Detaljplan för Hinden 16, Vinslöv – Yttrande
Dnr 2005.428 214

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Byggnadsnämnden har för eventuella synpunkter översänt
planförslag för Hinden 16, Vinslöv.
Planens syfte är att ändra användning från handel till bostäder
samt att reglera byggrätten inom planområdet.
Eventuella synpunkter skall vara Byggnadsnämnden tillhanda
senast den 20 januari 2006.
Rektor i område 6, Vinslöv har meddelat att man från området
inte har något att erinra mot planförslaget.
Handlingar i ärendet
Planförslag för Hinden 16, Vinslöv.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 8 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att meddela Byggnadsnämnden att
man inte har något att erinra mot planförslaget för Hinden 16,
Vinslöv.

Justerare
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§ 12

Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxan –
Komplettering
Dnr 2006.24 710

Beslut
Under rubriken avgifter i tillämpningsföreskrifterna görs följande
tillägg:
Det åligger vårdnadshavare att kontrollera att rätt avgift debiteras
och snarast anmäla eventuella avvikelser.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 12 där man föreslog att följande
komplettering görs under rubriken avgifter i tillämpningsföreskrifterna:
Det åligger vårdnadshavare att kontrollera att rätt avgift debiteras
och snarast anmäla eventuella avvikelser.
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§ 13

Överklagat mål angående utdömande av vite
(Mål nr 11877-05) – Yttrande
Dnr 2005.205 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Länsrätten har 2005-12-27 gett Barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende
NNs och NNs överklagande.
Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast den 27 januari
2006.
Handlingar i ärendet
Översända handlingar från Länsrätten 2005-12-27.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2005-09-22, § 97.
Ansökan om utdömande av vitena.
Yttrande daterat 2006-01-09.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 15 där man som ett brådskande
ärende fattade beslut om att anta förvaltningens förslag 2006-01-09
till yttrande som sitt eget yttrande till Länsrätten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2006-01-26

19

§ 14

Svenska matprodukter bör serveras vid våra
förskolor och skolor – Skrivelse
Dnr 2005.324 622

Beslut
Uppdrag ges åt kostchef Helene Persson att besvara skrivelsen i
enlighet med förslag 2005-12-13.
Ärendet
Kokerskan på förskolan Mio i Vinslöv påtalar i skrivelse vikten
av att svenska matprodukter köps in och serveras i våra
skolor och förskolor.
Handlingar i ärendet
Kokerskan Anita Anderssons skrivelse.
Helene Perssons, kostchef förslag 2005-12-13 till svar.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-01-12, § 16 där man föreslog att uppdrag ges
åt kostchef Helene Persson att besvara skrivelsen i enlighet med
förslag 2005-12-13.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Axelsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 15

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1
Muntlig information om Skolverkets utbildningsinspektion av
barnomsorgs- och skolverksamheten i Hässleholms kommun.
Dnr 2005.392 600

Justerare

2

SkåneNordOst – Gymnasieskolan läsåret 2006-2007
- Programutbud
- Riktlinjer för beräkning av interkommunala ersättningar
- Kvalitetsarbete för program som omfattas av samverkansavtalet
- Riktlinjer för information, vägledning och marknadsföring
Dnr 2005.88 05

3

Skrivelse 2005-12-13 från föräldrar till elever i årskurs 2 vid
T4-skolan. Skolledningens svarsskrivelse.
Dnr 2005.426 611

4

Skrivelse 2005-12-05 från skolornas kulturombud angående
transportkostnader i samband med barnkulturverksamhet.
Dnr 2005.25 611

5

Skolverkets nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer inte längre i
tryckt form utan publiceras endast på Skolverkets webbplats.

6

Skolverkets skrivelse 2005-12-09 om internationell studie av
elevers kunskaper i matematik och naturkunskap i årskurs 4.
Lejonskolan har valts ut att delta i förtest inför TIMSS 2007.

7

Elevärende.
Dnr 2005.410 611

8

Elevärende
Dnr 2005.418 611
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§ 16

GRATTIS
Barn- och utbildningsnämnden framför ett grattis till de båda
elever på Västerskolan vilka kvalificerat sig till finalen i
matematik SM och till deras lärare.
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§ 17

Konferens om hörselskadades situation i skolan
Beslut
Lena Axelsson (s) representerar Barn- och utbildningsnämnden
på konferensen.
Ärendet
Hörselskadades riksförbund (HRF) har inbjudit till konferens om
de hörselskadades situation i skolan.
Tid och plats: Onsdagen den 1 mars 2006 i Kristianstad.
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§ 18

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats
i protokoll 2006-01-26 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
§§
4
51-54
1

Willy Ohlsson, ordförande
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Karin Johnsson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Uno Nilsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Bo Selander, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, vik resurspedagog
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