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Stefan Larsson (M) ordförande 
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Erika Heil-Utbult (KD) 

Kjell-Åke Lundin (FV) 
Marie Hult (L) 

Niklas Persson tf förvaltningschef 
Anna Sjödin verksamhetschef grundskolan §§ 129-133, 136-137 
Jan-Olof Olofsson verksamhetschef gymnasiet tillika särskolan §§ 129-134, 
136-137 
Asa Persson ekonomichef§§ 129-130 
Michael Erenius utredare §§ 129-133, 136 
Per Swärd kostsamordnare §§ 134-135 
Kristina Stigsdotter verksamhetschef §§ 140, 142 
Malin Dahl nämndsekreterare 
Närvarande tria Teams: 
Rolf Bengtsson utredare §§ 136-137 

- (SACO) §§ 129-131, 136-137 

Joachim Fors 
Jens Lindholrn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- ocn utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Optimal basorganisation 2021 § 129 

Uppföljning av barn- och elevströmningar § 130 

Förslag till åtgärder för att arbeta för en budget i balans 2021 § 131 

Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån Skolinspektionens § 132 
inspektion av Linneskolan (Skolinspektionens Dnr 2021:1045) 

Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån Skolinspektionens § 133 
inspektion av Tyringe skola. (Skolinspektionens Dnr 2021: 1044) 

Information om elevernas gymnasieval § 134 

Återkoppling klimatlådan § 135 

Utredning utifrån deluppdrag om effektivisering av kommunens § 136 
lokalbestånd, gällande skolorna i Hässleholms stad 

Utredning utifrån deluppdrag om effektivisering av kommunens § 137 
lokalbestånd, gällande skolorna i Hässleholms stad. 
Grundläggande vuxenutbildning och Lärvux 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess § 138 
arbetsutskott 2022 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2021 - revidering § 139 

Elever med hög frånvaro - återredovisning av nämndsärenden för § 140 
perioden 2021-06-04 -

Anmälan om omfattande frånvaro § 141 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande behandling § 142 
och/eller diskriminering för perioden 2021 -09-16 - 2021-10-13 

Redovisade - Delegationsbeslut 2021, för september 2021 . § 143 

Beslut enligt delegation som skickats till Skolinspektionen eller annan § 144 
myndighet 

För kännedom § 145 

Förvaltningschefen informerar § 146 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 129 

Optimal basorganisation 2021 
Dnr: BUF 2021/2346 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna gav EY i uppdrag att göra en beräkning av 
elevkostnaderna inom grundskolan i Hässleholms kommun. Uppdraget 
resulterade dels i en presentation av kostnadsfördelningen dels i ett PM - kostnad 
per elev, diarienummer 2019 /710. 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 maj 2019, § 93, 
lämnades yttrande över de förtroendevalda revisorernas PM - kostnad per elev. I 
yttrandet anges att barn- och utbildningsnämnden avser att arbeta vidare med 
följande områden: 

• Jämförelser ska regelbundet göras av de ekonomiska effekterna av 
skillnaden mellan den organisation i klasser som är aktuell i grundskolan 
och en optimal basorganisation. 

• Jämförelser av genomsnittskostnad per elev i förskoleklass respektive 
grundskola ska regelbundet tas fram. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 130 

Uppföljning av barn- och elevströmningar 
Dnr: BUF 2021/2350 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Avstämning av barn- och elevströmningar har gjorts per september månad. För 
gymnasiet gäller dock oktober månad. Den ekonomiska påverkan av förändringarna 
i barn- och elevströmningarna sedan delårsrapporten i augusti uppgår för den 
interkommunala verksamheten sammantaget till 105 tkr i ökade kostnader. 

Kostnaderna för bidrag till fristående huvudmän ökar mellan månaderna med 5 178 
tkr. Det innebär att prognosavvikelsen för den interkommunala verksamheten 
jämfört med budget därmed uppgår till 818 tkr i ökade kostnader. Motsvarande för 
bidtagskostnader till fristående huvudmän ät ökade kostnader med 17 032 tkr. 
Resultaten åskådliggörs i nedanstående tabeller. För elever vid specialskolor 
försämras kostnadsprognosen jämfört med delårsrapporten med 290 tkr vilket ger 
en beräknad prognosavvikelse mot budgeterat på 286 tkr i ökade kostnader. 

Den kraftiga kostnadsökningen för bidrag till fristående huvudmän beror dels på att 
antalet elever i Thoren framtids verksamheter, grundskola och fritidshem, ökar från 
höstterminen 2021 sedan skolan genom om-/tillbyggnad utökat sin kapacitet för 
mottagande. Dels på att en stötte andel av läsårets, 2021/2022, gymnasieelever i 
årskurs 1 valt sin utbildning hos fristående huvudmän än beräknat samtidigt som 
färre elever, i gymnasiets årskurs 2, valt att söka sig ållbaka åll våra egna 
utbildningar. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

3f 

6 (33) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 131 

Förslag till åtgärder för att arbeta för en budget i 
balans 2021 
Dnr: BUF 2021/2220 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Köpstopp 
2. Anställningsstopp 
3. Kompetensutvecklingsinsatser ställs in 

Undantag: 

Punkt 1-2: Avsteg för göras om det är nödvändigt för att lagstiftning ska efterlevas 
och för att säkerhet och hälsa för elever och personal inte ska äventyras . 

Punkt 3: Redan beställda kompetensutvecklingsinsatser undantas. 

Om tveksamheter uppstår om tolkning av ovanstående punkter ska förvaltningschef 
kontaktas. 

Reservationer 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt förslag. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar återremiss. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska åtenemitteras eller om det ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMtvLt\NTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -10-21 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

\" orcring bcgars. 

hiljand<.: nltcringsproposirion go<lkänns: Den som ,-il! att ären<lcr ~b a\·giirns i<lag 
riisrnr ja. Den som Yill :ur ärendet ska arerremittera:-- rii:--tar nej. 

8 jn-ri>sr<.:r och .1 ncj-ri>stcr hmnas. 

hiljarnk riisrar ja Jens Lindholm (SD). !-:rik lkrg (\1). ~rcfan ~, t:rnson n,D), 
. I ~rika f-kil-L. tbulr 'KD). Hanna Sjöstrand (SD), Daniel Talrnid (SD), Lars I~ees 
(SD) och :--rcfan I .nrsson (.\!). 

Följande röstar nej:,J oachim Fo rs (S) . . \~ncrha Karbson (.\[P) och .\Ionica 1-:ro :~) . 

Barn- nch urbildnin~snämndcn bcslut:tr :itr iirendcr sb :i,·giiras idap;. 

Beskrivning av ärendet 

Atgärder för att få en budget i balans. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-07, § 98, följande: 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden följande beslut: 

1. Köpstopp 
2. Anställningsstopp 
3. Kompetensutvecklingsinsatser ställs in 

Undantag: 
Punkt 1-2: Avsteg for göras om det är nödvändigt för att lagstiftning ska efterlevas 
och för att säkerhet och hälsa för elever och personal inte ska äventyras. 
P unkt 3: Redan beställda kompetensutvecklingsinsatser undantas. 
Om tveksamheter uppstår om tolkning av ovanstående punkter ska 
förvaltningschcf kontaktas. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Joachim Fors (S) avstår från att delta i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 132 

Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån 
Skolinspektionens inspektion av Linneskolan 
(Skolinspektionens Dnr 2021: 1045) 
Dnr: BUF 2021/316 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Att överlämna redovisning till Skolinspektionen utifrån den riktade tillsynen av 
Linnes kolan F - 9, enligt beskrivningen i ärendet. 

Uppföljning av ärendet ska återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i maj 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört en riktad ållsyn av Linneskolan F - 9 mellan den 24 
mars och 20 april 2021. Vid den riktade tillsynen har följande brister påtalats där 
Hässleholms kommun inte uppfyller författningskraven: 

Föreläggande 
• Elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, om det visar sig att det 

stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt eller om det 
finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara 
till.täckliga. (3 kap. 7 § skollagen) 

• Elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den 
omfattning som utredningen har visat att de behöver. (3 kap. 7-12 §§ 
skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) 

I ärendet beskrivs vilka åtgärder som påbörjats och planeras för att avhjälpa 
påtalade brister. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbifdningsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021 -10-07, § 95, följande: 

Bam- och utbildningsnämndens arbetsutskott föres lår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Att överlämna redovisning till Skolinspektionen utifrån den riktade tillsynen av 
Linnes kolan F - 9, enligt beskrivningen i ärendet. 

Uppföljning av ärendet ska återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i maj 
2022. 

Y rkande 

Joachim Fors (S) tilläggsyrkar att uppföljning av ärendet ska återrapporteras till 
barn- och utbildningsnämnden i maj 2022. 

J ens Lindholm (SD) yrkar bifall till Joachim Fors förslag. 

Omröstning 

Ordförande finner att det finns rvå förslag att ta ställning till och finner båda 
förslagen bifallna. 

Sänt till: 
Skolinspektionen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnamnden 

§ 133 

Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån 
Skolinspektionens inspektion av Tyringe skola. 
(Skolinspektionens Dn r 2021: 1044) 
Dnr: BUF 2021/317 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Att överlämna redovisning till Skolinspektionen utifrån den riktade tillsynen av 
Tyringe skola F - 9, enligt beskrivningen i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av Tyringe skola F - 9 den 22- 24 
tnars 2021. Vid den riktade tillsynen har följande brister påtalats dä.t Hässleholtns 
kommun inte uppfyller fö.rfattningskraven: 

Föreläggande 
• Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2.3 Elevernas 
ansvar och inflytande, 2.8 Rektorns ansvar) 

I ärendet besk.rivs vilka åtgärder som påbö1iats och planeras för att avhjälpa 
påtalade brister. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-07, § 96, följande: 

Barn- och utbildoingsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Att överlämna redovisning till Skolinspektionen utifrån den riktade tillsynen av 
Tyringe skola F - 9, enligt beskrivningen i ärendet. 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 134 

Information om elevernas gymnasieval 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förnlmingen informerar om hur sökbilden till vara egna gymnasium och andra 
kommuner ser ut. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 135 

Återkoppling klimatlådan 
Dnr: BUF 2021 12353 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet för komplettering i 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Rutiner och regler för "Projekt Matlådan" BUF beslut 2019 /2362. 
Anledningen till detta projekt är att motionären önskat att minska matsvinnet och 
värna miljön. Tanken är att sälja överbliven mat som annars skulle slängas. För att 
det ska fungera har detta regelverk tagits fram. Det finns flera skäl till varför det är 
viktigt att hålla sig till regelverket. Bland annat att svinnet ska minska och att 
skatteverkets direktiv respekteras för att inte det ska uppstå en förmånsbeskattning. 

Ett införande av en kliMA Tlåda innebär att köparen tar med sig en matlåda som 
uppfyller kraven på storlek ( 750-lOOOml) och fyller denna med mat i 
serveringslinjen och som annars skulle slängas. 

• Det är endast mat som står kvar i serveringslinjen (i skolan) och som ska 
slängas som kommer ifråga. Mat som finns i köket och som inte finns i 
serveringslinjen kommer inte ifråga. 

• I förskolan är det mat som inte kan kylas ner och som inte kan sparas som 
kan komma ifråga.( exempelvis mat som stått i värmeskåp som reserv under 
serveringen). 

• Köket får aldrig tillaga extra för att räcka till matlådorna. Ibland tar 

komponent slut. Någon ersättning för denna kan inte krävas. Matlådan är 
inte en komplett måltid 

• Praktisk rutin för hur det ska gå till är att köparen får komma en viss tid 
innan maten slängs, se uppsatt tid och plocka från serveringslinjen när 
serveringen avslutats. Varje kök meddelar när detta sker. 

• Ingen mat som portioneras i matlådor får ställas i kökets kylar. 

• Köket ska varje dag kontrollera temperaturen i linjen strax innan stängning. 

Barn- och utblldningsnämnden 

Justering 

)f 
Utdraget bestyrkes 

15 (33) 



,,,,.,,,,, 

~ 
Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Barn- och utbildningsnamnden 

• Alternativt att kontrollen ska vara utformad så att när maten lämnar köket 
ska den var minst 60 grader. En gång i veckan antecknas denna i 
egenkontrollsdolrumenten. 

• Kostnaden 30 kronor inkluderar moms på 12% och swishas med texten 
vilket kök som säljer maten och visas upp för personalen i köket. 

• Matlådan fylls med överbliven mat som ska slängas och eventuellt sallad. 
Om köparen önskar separat matlåda eller påse för salladen kostar det 30 
kronor extra utöver kostnaden för matlådan. 

• Ingen datummärkning utan maten äts på eget ansvar samma dag. 

• Endast kommunens personal kan komma ifråga att köpa maten. 

• Kontroller kommer att genomföras att regelverket följs. 

• Projektet är på försök och kommer att utvärderas i slutet av läsåret 20/21. 

Barn- och utblldningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 136 

Utredning utifrån deluppdrag om effektivisering av 
kommunens lokalbestånd, gällande skolorna i 
Hässleholms stad 
Dnr: BUF 2021/2194 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av utredningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-06-07, § 161, om 
utredningsuppdrag utifrån att kommunens lokalbestånd ska effektiviseras. 
Punkterna 1 och 2 i beslutet riktar sig till barn- och utbildningsnämnden, enligt 
följande: 

1. Barn- och utbildn.ingsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt 
upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas 
utifrån åtgärdsprogrammets förslag. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

2. Barn- och utbildn.ingsnämnden ges i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
elevflödesanalys utifrån en omorganisation av grundskoleorganisationen i 
Hässleholms stad, samt scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms stad. 
I utredningen om elevflödesanalys ska även framgå behov av specialsalar och andra 
typer av undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

Utredning har genomförts inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan - om 
den politiska viljan blir att avveckla en grundskola i Hässleholms stad - finnas frågor 
som kräver ytterligare genomlysning. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget be styrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-07, § 99, följande: 

Bam- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden följande beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av utredningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jens Lindholrn (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar följande: Barn- och utbildningsnämnden tar del av 
utredningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Omröstning 

Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner Joachim Fors förslag 
till beslut bifallet. 

Sänt till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 137 

Utredning utifrån deluppdrag om effektivisering av 
kommunens lokalbestånd, gällande skolorna i 
Hässleholms stad. Grundläggande vuxenutbildning 
och Lärvux 

Dnr: BUF 2021/2195 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar utredningen som sin egen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för sitt 
förslag 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar följande: barn- och utbildningsnämnden tar del av 
utredningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbiklningsnämnden beslutat enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
förslag. 

\ ·orcring begär~. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

&_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

hiljamk Yotcringspropo~irion godkänn~: Den :-;om Yill bifalla lig1;an<lr for:-lag ri'>star 
ja. Den som, ill bifalla Joachim Fors försbg riistar nei. 

-1- ja-rii:::rcr och .> nci-rii:-rcr liimn:is. -1- m·srar fran arr riisra. 

h>lj:rndc rci,tar ja: !:rik Berg (\I) , Stefan ~n:n,:-on (l,D), h ·ika Heil- L.rbulr (kD), 
och Stefan l.ars,rnn (.\ I) . 

Följande röstar nej :.Joachim For::; (S) . . \gncrha Karb:-011 (.\Il'; och .\fonica Fro (S) . 

1 :iiljamk ,n-srar: Jens Lindholm (SD). Hanna Sjöstrand (SD), Daniel Talrnid (SD) 
och Lars K.lees (SD). 

Barn- och urbildning~nämnJen bc~h..irar enligt liggande for~l:ig. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-06-07, § 161, om 
utredningsuppdrag utifrån att kommunens lokalbestånd ska effektiviseras. 
Ett av uppdragen i beslutet riktar sig till barn- och utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden gemensamt, enligt följande: 

A rbets,narknad.snämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i 
samverkan ge forslagpå utlokalisering av grundläggande vux- och lärvux från Kasern 
Mol/er till någon av stadens grundskolor/ gy,nnasieskolor utifrån det att endast 
åtgärdsprogrammets steg 3 skulle genomfiiras. Utredningen ska redovisas på 
kommuns!Jrelsen den 24 november 2021. 

Utredningsuppdraget har genomförts av en arbetsgrupp med 
skolledarrepresentation från komvux (verksamhetschef, rektor, biträdande rekto.r), 
HTS (biträdande rektor) och Jacobsskolan (tf rektor). Verksamhetschefen för 
gymnasieskolan och särskolan har varit sammankallande. 
Verksamhetens behov och förutsättningarna för att erbjuda såväl vuxenstuderande 
som gymnasie-/ alternativt grundskoleelever en god lärmiljö har varit en 
grund.läggande utgångspunkt för de övenräganden som gjorts. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-07, § 100, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämndcn besluta följande: 

Barn- och utbildningsnämnden antar utredningen som sin egen och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jens Lindholm (SD) och Joachim Fors (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -1 0-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 138 

Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 
och dess arbetsutskott 2022 
Dnr: BUF 2021/2201 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2022: 

Arbetsutskottet 

13 januari 
10 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
1 september 
6 oktober 
3 november 
1 december 

Sammanträdena börjar kl.08.30. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden 

27 januari 
24 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
15 september 
20 oktober 
17 november 
15 december 

Plan för barn- och utbildningsnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden 
under kalenderåret 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-07, § 102, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta följande: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyr1<es 

3F 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdalum 
2021-10-21 

Barn- och utbildningsnärnnden fastställer följande sarnmanträdesdagar for 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

g_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 139 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
2021 - revidering 
Dnr: BUF 2021/371 

Beslut 

Barn- och utbildn.ingsnämndeo beslutar att revidera nu gällande delegationsordning 
enligt förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ändringar i barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning. 

De föreslagna revideringarna har markerats med rött. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-07, § 101, 
följande: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
u tbildningsnämnden besluta följande: 

Barn- och utbildn.ingsnämnden beslutar att revidera nu gällande delegationsordning 
enligt förvaltningens förslag. 

Sänt till: 
Dokumentskåpet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

JF 
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SAMMAN'Ill.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 140 

Elever med hög frånvaro - återredovisning av 
nämndsärenden för perioden 2021-06-04- 2021-10-04 
Dnr: BUF 2021/892 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av återredovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med Skollagen 7 kap 19 a§ rapporterade rektorer 8 elever med hög 
frånvaro till nämnden under perioden 2021-06-05-2021-10-04. 

I syfte att ta reda på vad som har hänt i dessa ärenden sedan anmälan skedde har 
rektor eller den rektor utsett som kontaktperson kontaktats. Nedan följer en 
redogörelse över ärendena utifrån följande: 

1. Hur är frånvaron idag? 

2. Utifrån utredningen; Vilka insatser har skolan genomfört för att vända frånvaro 
till närvaro och hur arbetar man för att förhindra framtida frånvaro - de preventiva 
åtgärderna? 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 141 

Anmälan om omfattande frånvaro 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen 7 kap. 20 § har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett 
skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt. 

Enligt skollagen 7 kap. 23 § får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare 
att fullgöra sina skyldigheter om inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på att 
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske. 

Ett föreläggande får förenas med vite. Ett förläggande gäller omedelbart om inte 
annat beslutas. 

Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: 

Bjärnum skola 

Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2116 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsom.råde har 
stot frånvaro. 
Dnr: BUF 2021 /2119 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2120 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2207 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Furutorpskolan 

Rektor Johan Johansson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2164 

V annarödsskolan 

Rektor Per Bengtsson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2021 /2255 
Rektor Per Bengtsson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2021 /2256 
Rektor Per Bengtsson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2258 
Rektor Per Bengtsson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/2259 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 142 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande 
behandling och/eller diskriminering för perioden 
2021-09-16 - 2021-10-13 
Dnr: BUF 2021/146 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Under perioden 2021-09-16 - 2021-10-13 har 115 anmälningar kommit in till barn
och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 § och diskrimineringslagen 
(2088:567). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget be styrkes 

3 /-
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Hässleholms 
kommun 

Bem- och utbildningsnämnden 

§ 143 

Beslut enligt delegation 
Dnr: BUF 2021/12 

Beslut 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -1 0-21 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2021-10-21, § 143 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Namn 
Niklas Persson 
Christer Pettersson 
Anna Sjödin 
Jan-Olof Olofsson 
Britt Everlönn 
Annika Persson 
Per-Erik Holmen 
Birgitta E lmström 
Paul Szabo 

Rektorer/ bitr. rektorer grundskolan 

Kristina Liljeström 
Susanne Sandqvist 
Johan Johansson 
Carola Krantz 
BR Martin Olofsson 
Anders Johannesson 
Joakim Ask 
Ola A xelsson 
Camilla Zander 
BR Lotta Kursdotter 
BR Aeneas Moreaud 
Pernilla Bill Håkansson 
Eva Almström 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

i 
51 - 96 
40 -42 
48 - 60 
31 ,35 - 48 
30 - 32 
5 
3 
11 - 12 
28 - 32 

48 - 56 
22 - 25 
27 - 28 
17 - 22 
13 - 16 
23 - 24 
15 - 16 
18 - 20 
16 
20 - 21 
10 - 12 
22 - 23 
20 - 21 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnamnden 

BR Marlene Ekstrand 

Rektor/ förskola 

Helena Jonasson 
J osephine Hagberg 
Maria Larsson 
Lisbeth Nordin 
Ursula I Söderlund 
Anna Wallin 
Ingrid Wetterlund Szabo 
P etra Carlsson 
Lise-Lotte Kjellsdotter 
Monika Åkesson 
Sandra Jöns son 
Husnije A hmeti 
Barbara Rogowski 

Rektorer/ bit rektorer gymnasieskolan 
Jan Zettergren 
P eter Gruvander 
B R Lars Persson 
Daniel Asenov 
BR Fredrik Werneskog 
BR Johanna Lindqvist 
BR Jenny Nilsson 
Bennie Söderblom 
Maria Troedsson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

24- 25 

41 
20 
28 - 31 
29 
21 - 24 
27 - 28 
21 - 23 
17 - 19 
21 - 22 
30 - 32 
21 - 23 
3-4 
32 - 33 

29 - 31 
1 
2 - 3 
1 - 5 
1 
1 - 3 
1 - 4 
34 - 38 
34 - 40 

Utdraget be styrkes 
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SAM1vfANTRÄD ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -1 0-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnsmnden 

§ 144 

Beslut enligt delegation som skickats till 
Skolinspektionen eller annan myndighet 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2021-10-21, § 144 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande till Skolinspektionen eller annan myndighet, enligt delegation, redovisas 
enligt nedan: 

1. Skolinspektionens beslut 2021-09-15. Uppföljning av Skolinspektionens 
beslut om att lämna anmälan till Hässleholms kommuns 
kJagomålshantering, Hässlehohns tekniska skola. 
Dnr BUF 2021 /1485 

2. Skolinspektionens beslut 2021-09-21 . Uppföljning av Skolinspektionens 
beslut om att lämna anmälan till Hässleholms kommuns 
klagomålshantering, Hästveda skola. 
Dnr BUF 2021/1763 

3. Förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder avseende anmälan mot 
Linneskolan. 
Dnr BUF 2021 /701 

4. Förvaltningens yttrande avseende Ella förskola. Skolinspektionens beslut 
2021-10-1 1. Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan 
till Hässleholms kommuns klagomålshantering, Ella förskola 
Dru BUF 2021/1508 

5. Skolinspektionens beslut 2021-09-20. Beslut efter uppföljning för 
förskoleklass och grundskola, Hästveda skola. 
Dnr BUF 2020/1872 

6. Barn- och elevombudets beslut 2021-09-29. Uppföljning av beslut gällande 
skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Tormestorps skola. 
Dnr BUF 2020/2585 

Barn- och utblldnlngsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 145 

För kännedom 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Skolinspektionens beslut 2021-09-30. Ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid Furuboda Gymnasieskola i Kristianstads 
kommun. 
Dnr BUF 2021 /294 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27, § 197. Initiativärende om att 
revidera riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. 
Dnr BUF 2021 / 1647 

3. Hästvedas Intresseförening efterfrågar återkopplingar från nämnderna med 
det samlade ansvaret för den fysiska miljön vid högstadiet på Hästveda skola 
Dnr BUF 2021 /2239 

4. Avstängning av elev i grundskolan. 
Dnr 2021/2161 

5. Avstängning av elev i grundskolan. 
Dnr 2021 /2238 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMA}ffRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 146 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

T f förvaltningschef informerar barn- och utbildningsnärnnden om vad som är på 
gång i verksamheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrk.es 
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