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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnamnden 

Innehållsförteckning 

Bokslut 2021 § 16 

Verksamhetsmått 2021 - jämförelse med föregående år § 17 

Verksamhetsplan 2022 § 18 

Kunskapsresultaten för grundskolan Ht 2021 § 19 

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt § 20 

Beslut om skolplikts upphörande för elev, på grund av varaktig § 2 1 
vistelse utomlands, utifrån genomförd skolpliktsutredning 

Delårsrapport från politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan. § 22 

Skolchef för barn- och utbildningsnämnden § 23 

Anmälan om omfattande frånvaro § 24 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande behandling § 25 
och/eller diskriminering för perioden 2022-01-20 - 2022-02-16 

Beslut enligt delegation § 26 

Beslut enligt delegation som har skickats till Skolinspektionen eller § 27 
annan myndighet 

Förvaltningschefen informerar § 28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbitdningsnämnden 

§16 

Bokslut 2021 
Dnr: BUF 2022/502 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Redovisning av 2021 års bokslut och driftbudgetens utfall 2021 godkänns. 

I samband med inlämnat bokslut har barn- och utbildningsnämnden anhållit om att 
få föra över budgetmedel dels ur driftbudgeten motsvarande 565 000 kr enligt 
följande: 

• 450 000 kr - Höstterrni.nens "Europaresa" for årskws 3 på Internationella 
profilen fick ställas in på grund av Coronapandcmin. Planering pågår for att 
under våren genomföra elevernas fältstudieresa. 

• 115 000 kr- I samband med att Tietos barn- och elevadministrativa 
program, Procapita, övergår i en ny version, TED (rieto for Education) 
budgeterades för personalförstärkning på planeringsenheten under 2021 för 
att frigöra resurser för implementeringsarbetet. Projektet fick pausas dels på 
grund av sjukdom dels på grund av problem med bland annat faktura- och 
påminnelsehantering i UBW. Äskat belopp motsvarar återstående 
förstärkning för projektet i cirka tre månader. 

Dels ur investeringsbudgeten motsvarad 2 116 tkr enligt följande: 

• 1 064 tkr- Åtgärder beställda genom Tekniska förvaltningen som inte 
kunnat genomföras med hänvisning till Coronapandemin. Företrädesvis 
fastighetsåtgärder bland annat i Ballingslöv och Vittsjö. 

• 423 tkr - Beställd men ännu ej levererad utrustning i flera projekt. 

• 436 tkr - Budget avsedd för inköp av inventarier i anslutning till pågående 
ombyggnationer på HTS, där tidsplanen förändrats . Det innebär att behovet 
uppkommer 2022 i stället för 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnsmnden 

• 74 tkr- I gymnasiesärskolans initiala investeringsbudget gjordes en 
omprioritering från utrustning till renoverad datorsal och interaktiva tavlor 
till förmån för en multifunktionsskrivare då behovet av densamma 
bedömdes mer akut. När det klarlagts att multifunktionsskrivare inte ska 
köpas utan hyras av IT-servicedesk fanns inte tid att ändra tillbaka och 
fullfölja den ursprungliga planen. Behoven av utrustning till datorsal och 
interaktiva tavlor kvarstår. 

• 119 tkr - Diverse effekter med koppling till Coronapandemin har bidragit 
till att inköp av projektorer ej verkställts. Behovet kvarstår. 

Beskrivning av ärendet 

Bokslut för driften för år 2021 har tagits fram och visar ett underskott på 6 945 000 
kr. Avvikelsen utgör ca 0,5 % av nämndens totala nettobudget. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 

5 (24) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utblldntngsnamnden 

§ 17 

Verksamhetsmått 2021 - jämförelse med föregående 
år 
Dnr: BUF 2022/503 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar i skrivelse verksamhetsmått 2020 i jämförelse med 
föregående år. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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SA1:vfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§ 18 

Verksamhetsplan 2022 
Dnr: BUF 2022/250 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2022 enligt 
bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

V erksamhetsplan 2022 beskriver nämndens mål for verksamheterna. I liggande 
förslag hat endast delmålen reviderats utifrån uppföljningen av föregående års 
arbete med verksamhetsplan 2021. Till stora delar är kvalitetsrapport 2021 underlag 
för denna revidering. Under våren genomfördes en nulägesanalys på 
huvudmannanivå inom Samverkan for Bästa Skola. Denna nulägesanalys renderade i 
åtgärdsplan som ligger till grund för Samverkan for bästa skola. Fyra utvecklingsmål 
identifierades i nulägesanalysen: 

1. Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet säkerställer att rätt insatser 
sätts in på rätt sätt för att höia måluppfyllelsen 

2. Vi har en gemensam metodik för utvecklingsarbete som är lätt att använda 
för huvudman, skolledare och personal 

3. Vi har en gemensam syn på vilka långsiktiga mål och indikatorer som ska 
vara i fokus. 

4. Vi har samsyn kring ett styrnings- och ledningssystem baserat i tillitsbaserad 
styrning och ledning. 

Dessa utvccklingsområdcn har lagts in i Verksamhctsplan 2022 för att koppla 
samman åtgärdsplanen inom Samverkan far bästa skola med nämndens 
verksamhetsplan. 

I övrigt av antalet delmål(åtaganden) minskat för att öka fokus på några centrala 
processer som bedöms vara av stor vikt för att utveckla nämndens verksamheter. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Förslaget syftar till att ge stöd för arbetet att utveckla kvaliteten i nämndens 
ansvarsområden och beskriver i stort det arbete som redan görs och kommer på sikt 
att ge positiva konsekvenser för verksamhetens brukare. 

Barnperspektivet 

Förslaget följer de nationella och kommunala styrdokument som finns och i dessa 
finns barnperspektivet inkluderat. 

Miljökonsekvenser 

Inga miljökonsekvenser finns . 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget är kostnadsneutralt. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott b eslutade 2022-02-10, § 35, följande: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§19 

Kunskapsresultaten för grundskolan Ht 2021 
Dnr: BUF 2022/363 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen informerar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott om hur 
resultatet ser ut ht 21 åk 3, 6 och 9 för Hässleholms kommunala skolor. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och ucbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-10, § 36, följande: 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§20 

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt 
Dnr: BUF 2020/1651 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

Medgivande ges för eleven , att fullgöra 
skolplikten på annat sätt under perioden 22-01-01-22-06-30, enligt bestämmelserna 
i 24 kap. 23§ skollagen, genom att hon dels fortsätter gå i den tvåspråkiga skolan 
(franska/ engelska), Living School, som följer den franska läroplanen, som hon gått i 
sedan höstterminen 2020, dels genom att hon undervisas av vårdnadshavarna med 
stöd av svenska läromedel samt utifrån den svenska läroplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt skollagen, 24 kap. 23§, kan en elev medges att fullgöra skolplikten på annat 
sätt än det som anges i skollagen. För att medgivande ska lämnas ska följande 
förutsättningar uppfyllas: 

Medgivande ska lämnas om: 

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 
annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag, 

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 

3. Det finns synnerliga skäl. 

Medgivande kan enligt 24 kap. 24 och 25§§ lämnas för ett år i sänder av 
hemkommunen. Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. 
Medgivandet ska återkallas, om det kan antas att förutsättningarna enligt 23 § inte 
längre finns. Ett beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inte 
annat beslutas 

Den 10 januari 2022 kontaktade barn- och utbildnings förvaltningens utredare 
vårdnadshavarna för att efterfråga om de bestämt sig för om de ska återvända till 
Sverige eller om de har för avsikt att stanna i Paris/Frankrike. Vårdnadshavarna 
svarar i mail den 11 januari 2022 att de har bestämt sig för att stanna i Paris. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

10 (24) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Den 7 februari 2022 kontaktar vårdnadshavare förvaltningen och meddelar att 
processen med att folkbokföra sig i Frankrike har dragit ut på tiden. I samband med 
detta frågar vårdnadshavare om möjligheten att förlänga att dottern fullgör sin 
skolplikt på annat sätt under vårterminen 2022. 

Den 11 februari 2022 inkommer vårdnadshavare med en formellansökan om att 
dottern, ska få fullgöra sin skolplikt på annat 
sätt under perioden 22-01-01-22-06-30. Vårdnadshavarna uppger följande skäl för 
ett behov av ett nytt beslut fot vårterminen 2022: Deras avsikt var att skriva ut sig 
ur Sverige, det vill säga ändra folkbokföringen, till årsskiftet 2021/2022. Denna 
process har dock blivit försenad på grund av pandemin och de kommer först i slutet 
av juni 2022 komma in i det franska systemet. Denna försening innebär att de inte 
kan anmäla sig som utflyttade från Sverige till Skatteverket innan de är inskrivna i 
Frankrike, eftersom det skulle leda till att familjen hamnar utanför 
sjukvårdssystemet i både Sverige och Frankrike och därmed skulle vara helt 
oförsäkrade ifall något skulle hända. 

Mot bakgrund av ovanstående, inbegripet barnets bästa, föreslås barn- och 
utbildningsnämnden bevilja ansökan om att eleven 

, får medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt under perioden 
22-01-01-22-06-30. 

Beslutet kan överklagas 

Detta beslut kan överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten, och ett överklagande 
skickas till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun 

281 80 Hässleholm 

I skrivelsen ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som 
önskas. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, adress och 
telefonnummer. 

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingen ha kommit till barn och 
utbildningsnämnden senast tre veckor från den dag då ni fick ta del av beslutet. 

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingen att skickas vidare till 
Förvaltrungsrätten, oavsett om barn- och utbildningsnämnden eller beslutsfattaren 
ändrar beslutet på det sätt ni har begärt eller inte. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sänt till: 
Vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

..,.. -
\J r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum 
2022-02-24 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§21 

Beslut om skolplikts upphörande för elev, på grund av 
varaktig vistelse utomlands, utifrån genomförd 
skolpliktsutredning 
Dnr: BUF 2022/32 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte behandla ärendet då det inkommit 
en ny ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt. Ärendet kommer att tas upp 
igen under hösten 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Rättslig reglering utifrån 7 kapitlet i skollagen: 

2 § Barn som är bosatta i Sverige skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. 
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden 
är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. 

1 7 § En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 
utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli 

20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 
skolplikt. 

21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven 
utbildning. 

22 § Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. 

Då elevens vårdnadshavare meddelat att de kommer att stanna i Paris och då 
elevens vistelse utomlands i tid redan vida överstiger tumregeln om att 
omfattningen bör var minst sex månader för att räknas såsom varaktig bör eleven 
ses som varaktigt vistandes utomlands och därmed beslut fattas om att elevens 
skolplikt upphör. Elevens vårdnadshavare är informerade om att skolplikten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

återinträder om och när de återvänder till Sverige, i det fall eleven utifrån ålder 
fortsatt har skolplikt. 

Ärendets tidigare behandling 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-10, § 37, följand!e: 

Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet kan överklagas 

Detta beslut kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Däremot kan du som 
kommuninvånare överklaga hur beslutet fattats, genom så kallad laglighetsprövning. 
Bestämmelserna om laglighetsprövning framgår av 10 kap. kommunallagen 
(1991 :900). Laglighetsprövning innebär alltså att endast beslutets laglighet prövas av 
förvaltningsrättcn. Beslutets lämplighet prövas inte. 

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om: 

• Beslutet inte har tillkommit i laga ordning. 

• Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. 

• Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. 

• Beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Även om förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan förvaltningsrätten 
inte sätta ett annat beslut i dess ställe. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut, 
skickas ärendet tillbaka till kommunen för ny prövning. 

Vill du överklaga beslutet genom laglighetsprövning måste du skicka ett skriftligt 
överklagande direkt till: Förvaltningsrätten i Växjö Box 42, 351 03 Växjö 

Du ska ange vilket beslut du överklagar och de omständigheter som du stöder ditt 
överklagande på. 

Överklagandet måste vara förvaltningsrätten tillhanda inom tre veckor från dagen 
då information om att beslutsprotokollet är justerat har tillhandahållits. 

Sänt till: Vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§22 

Delårsrapport från politisk styrgrupp för 
gymnasiesamverkan. 
Dnr: BUF 2022/504 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Skånes Kommuners styrelse har etablerat en politisk styrgrupp för 
gymnasiesamverkan, 19 mars, 2021 (Dnr KCO 21-007). Styrgruppens uppdrag är 
att: 

• Vårda och utveckla samverkansavtalet 
• Förstärka samplanering och styrning i Skåne genom att ta fram underlag för utbud 
och dimensionering inom samverkansom.rådet 
• Utveckla en mer ändamålsenlig process för samplanering av utbud och lokalisering 
av gymnasieskolor i samverkansområdet för att uppnå ökad kostnadseffektivitet. 

Detta dokument sammanställer de aktiviceter som den politiska styrgruppen för 
gymnasiesamverkan har genomfört under 2021 samt januari, 2022 samt en 
framåtblick för 2022. Dokumentet presenteras för ställningstagande vid 
styrgruppsmötet den 14 januari, 2022 för vidare beredning inför Skånes 
Kommuners styrelse den 11 februari, 2022 där en lägesrapport ska presenteras. 
Styrelsen kommer att ta ställning och ge kvittens för att bekräfta alternativt ge 
förslag på justeringar angående vägen framåt. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum 
2022-02-24 

Skolchef för barn- och utbildningsnämnden 
Dnr: BUF 2022/365 

Omedelbart justerad i separat protokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAl'vfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§24 

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

Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: 

Bjämums skola 

Rektor Rose-Marie Wannong har anmält att en elev inom hennes rektorsomtåde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2021/924 
Rektor Rose-Marie Wannong har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dn.r: BUF 2022/ 444 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsorruåde har 
stor frånvaro. 
Dn.t: BUF 2022/479 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/480 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

JF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

Grönängsskolan 

Rektor Agneta Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/411 
Rektor Agneta Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
D nr: BUF 2022/413 
R ektor Agneta Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/414 
Rektor Agneta Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/486 
Rektor Agneta Nilsson har anmält att en elev inom hennes rcktorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/487 
Rektor Agneta Nilsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/488 

Hässleholms Montessoriskola 

Rektor Anette Adamsson har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/41 

Hästveda skola 

Rektor Kristina Liljeström har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/410 

Mala skola 

Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsonuåde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/476 
Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/477 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (24) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbitdningsnämnden 

Rektor Susanne Sandqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har 
stor frånvaro. 
D nr: BUF 2022/478 

Röinge skola 

Rektor Camilla Zander har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/317 
Rektor Camilla Zander har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/318 

T 4-G.rundsä.rskolan 

Rektor Gull-Britt Persson Binnergård har anmält att en elev inom hennes 
rektorsområde har stor frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/341 

Västerskolan 

Rektor Joakim Ask har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor 
frånvaro. 
Dnr: BUF 2022/243 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- ocn utbildningsnamnden 

§ 25 

Redovisning av anmälda ärenden gällande kränkande 
behandling och/eller diskriminering för perioden 
2022-01-20 - 2022-02-16 
Dnr: BUF 2022/512 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Under perioden 2022-01 -20 - 2022-02-16 har 56 anmälningar kommit in till barn
och utbildningsnätnnden enligt skollagen 6 kap. 10 § och diskl-irnineringslagen 
(2088:567). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

xL 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

§26 

Beslut enligt delegation 
Dnr: BUF 2022/493 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2022-02-24, § 26 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Namn 
Niklas Persson 
Christer Pettersson 
Anna Sjödin 
Jan-Olof Olofsson 
Britt Everlönn 
Birgitta Elmström 

Rektorer/ bitr. rektorer grundskolan 
Kristina Liljeström 
BR Cecilia Westesson 
Susanne Sandqvist 
BR Rose-Marie Wannong 
Johan Johansson 
BR Jenny Nordqvist 
Agneta Nilsson 
P är Bengtsson 
Anders Johannesson 
BR Pern.i.lh Åkesson 
Joakim Ask 
Robert Liljeströrn 
Ola Axelsson 
Christian Örn 
Anette Adamsson 
Charlotte Graham 
Pernilla Bill Håkansson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

J: 
1 - 77 
2 - 7 
3 - 21 
3-4 
4 
1 

1 - 8 
1 
1 - 2 
1 
1 - 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 - 2 
1 - 3 
1 - 2 
1 - 2 
1 
1 
1 - 2 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

BR Jonas Abrahamsson 
BR Annica Bjerkebo 
BR Marlene Ekstrand 
BR Anders Johansson 

Rektor/ förskola 
Marina Holmqvist 
Maria Larsson 
U rsula I Söderlund 
Anna Wallin 
Asa Ahlgren 
Petra Carlsson 
Lise-Lotte Kjellsdotter 
Monika Åkesson 
Annette Johansson 
Sandra Jönsson 
H ysnie Ahmeti 
Barbara Rogowski 

Rektorer/bit rektorer gymnasieskolan 
Jan Zettergren 
BR Johan Gunnarsson 
BR Daniel Asenov 
Therese Pettersson 

Särskolan 
BR Gull-Britt Persson 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering 

1 
1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

1 - 3 
1 - 3 

1 - 2 
2 
1 - 2 
1 - 2 
1 
1 - 4 
1 - 3 
1 - 9 
1 
3-8 
1 
1 

33, 1 
2 
1 
1 - 2 

2 - 6 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Barn- och utblldningsnamnden 

§27 

Beslut enligt delegation som har skickats till 
Skolinspektionen eller annan myndighet 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2022-02-24, § 27 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

1. Skolinspektionens begäran om yttrande, 2021-12-27. 
Förvaltningens yttrande, 2022-01-25. 
Dnr BUF 2021/3056 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Xl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

Hässleholms 
kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

§28 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar barn- och utbildningsnämnden om vad som är på 
gång i verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

24 (24) 
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