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§ 69
Ansökan om skolgång i Ängelholms kommun.
BUN 2012.0198.606

Ärendet
Pia Dahl, verksamhetschef för elevhälsan informerar om elevärende som inkommit
till nämnden. Vårdnadshavare till en elev folkbokförd i Klippans kommun, har
inkommit med ansökan om skolgång i Ängelholms kommun. Eleven går i årskurs i
skola i Ängelholm och önskar inför hösten övergång till årskurs på en annan
högstadieskola i Ängelholm. Eleven är i behov av mycket stöd och vårdnadshavarna
önskar därför att eleven under övergången till högstadieskolan, får stöd genom
elevresursen på Skillingeskolan, (resursskola).
Nuvarande skola har yttrat sig och bedömer att stödet kommer att behövas under en
till två terminer. Kostnad för Skillingeskolan: 200 000 kronor per termin. Klippans
skolpeng: 36 862 per termin.
Eftersom det är fritt skolval har vårdnadshavare rätt att söka skola i annan kommun.
Om den tilltänkta skolan accepterar att motta eleven, utgår hemkommunens skolpeng
till den sökta kommunen. Då den mottagande skolan i det här fallet innebär en högre
kostnad än Klippans elevpeng medger, ska särskilt beslut fattas av hemkommunen.

Beslutsunderlag
Ansökan om skolgång i Ängelholms kommun, vårdnadshavare, 2012-03-22.
Skrivelse, ansökan om skolgång i Ängelholms kommun, Pia Dahl, 2012-03-29.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Bevilja ansökan om skolgång i Ängelholms kommun med stöd av elevresursen på
Skillingeskolan, under höstterminen 2012.
En utvärdering ska ske i november 2012.
___
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§ 70
Pia Dahl informerar om Ventilen
Ärendet
Pia Dahl, verksamhetschef för elevhälsan är inbjuden att berätta om elevhälsans, och
Ventilens organisation. Sedan 1 januari 2012 är elevhälsan för förskola, grundskola
och gymnasieskola en organisation med en gemensam chef och ser till barn och
elever i åldern 1-20 år med speciellt fokus på de i behov av särskilt stöd. Elevhälsan
har en varierande personalgrupp i elevhälsoteamen på Klippans skolor med
specialpedagoger, skolsköterskor, samt eventuella studie- och yrkesvägledare,
socialförvaltning eller representanter från det centrala teamet. I den centrala
elevhälsan finns psykologer, specialpedagoger för förskolan och Ventilen.
Ventilen är ett samlingsnamn för ett flertal aktörer som bedrivs i kommunen med
fokus på barn och ungdomar. I Ventilens organisation samverkar bland annat
fältassistenter, arbetsförmedling, polis, ATU-grupp, socialsekreterare, resursskola,
studie- och yrkesvägledning. Det bedrivs även projekt på skolor såsom Triaden och
Service Learning. En projektledare håller ihop organisationen och kan verka som
medlare mellan de olika aktörer som omger våra barn och ungdomar.
Ventilen bedrivs som en projektverksamhet som ska utvärderas vid läsårets slut
2011/2012.
Beslutsunderlag
PowerPointpresentation, Pia Dahl, 2012-04-23.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 71
Ekonomisk månadsuppföljning 2012.
BUN 2012.0024.040

Ärendet
Delveen Ali, förvaltningsekonom och Hélène Stoltz, ekonom för gymnasieskolan, är
närvarande vid nämndens möte för att kunna svara på frågor vid genomgång av den
ekonomiska månadsuppföljningen, bilaga Bun § 71/12. JanEric Assarsson informerar
om det faktum att flera beslutade besparingar inte ännu är synliga i den ekonomiska
månadsuppföljningen som vid mars månads slut visar ett underskott på 12 061 000
kr.
Förskolan har en tuff ekonomisk situation eftersom flera barn som tidigare har 30
timmars barnomsorg/vecka nu istället har 15 timmar/vecka vilket totalt ger mindre
peng/barn. Detta trots att förskolan tilldelats mer resurser under 2012. För att åtgärda
detta problem är förvaltningen igång med att arbeta fram ett nytt system för att
förenkla arbetet med taxor.
Per Dahl förklarar vad det inneburit att lägga budget i balans för gymnasieskolan och
att förvaltningen och att man till nästa år kommer att arbeta in prognostiserade
underskott i programkostnader. Programkostnaderna måste enligt Per Dahl höjas för
att ge ökade intäkter till förvaltningen. Inför hösten kan därför avgifterna komma att
höjas. Ekonomisk månadsuppföljning visar på ett underskott på 8,3 miljoner för
gymnasieskolan.
Nämnden diskuterade utformningen av ekonomisk månadsuppföljning och att det bör
framgå att Hermelinen har ökade utgifter för modulkostnader samt finansieringen av
Familjens Hus bör redovisas separat och inte tillsammans med verksamheten för
pedagogisk omsorg. Tillskott från kompletteringsbudgeten är medräknad i
prognosen.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning, Delveen Ali. 2012-04-16.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna ekonomisk månadsuppföljning.
___
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§ 72
Budget 2013.
BUN 2012.0219.041

Ärendet
JanEric Assarsson, skolchef, informerar om budgetarbetet inför 2013 års budget,
bilaga Bun § 72/12. Man har i budget försökt uppskatta kostnaderna för höjda hyror
för Nya Snyggatorpskolan och Hermelinen från och med 2013, på grund av de
ombyggnationer som görs.
Kostnaderna för utökad kapacitet för uppkoppling mot internet till samtliga skolor
förutom Vedbyskolan och Färingtofta skola beräknas bli lägre än vad man
inledningsvis trott. Detta då IT-avdelningen har konstaterat att det i dagsläget inte
verkar möjligt att få utökad kapacitet till Vedby och Färingtofta skola.
På Pilagårdsskolan ska en satsning på portabla datorer göra verksamheten mindre
sårbar för bristen på arbetsutrymmen för personal.
Beslutsunderlag
Budgetberedning inför 2013 års budget, ekonomikontoret, 2012-03-21.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 73
Organisation av gymnasieskolans programutbud hösten 2012 –
uppföljning av beslut.
BUN 2011.0311.612

Ärendet
Per Dahl, verksamhetschef för frivilliga skolformer, informerar om de åtgärder som
görs efter nämndens beslut 2012-03-12 att avveckla flera program:


Industritekniska programmet –Det finns långt framskridna planer på att
den sista klassen på industriprogrammet kommer att kunna slutföra sin
utbildning på Filbornaskolan i Helsingborg och ett informationsmöte har
anordnats 2012-04-17 på Filbornaskolan.



Estetisk program – inriktning musik –Samtliga elever utom en har funnit
alternativ till estetiskt program med inriktning musik på gymnasieskola i
Klippan. Kommunen kan sägas uppfylla kravet på inriktningsgaranti genom
att erbjuda estetisk inriktning media.



Handels och administrationsprogrammet, inriktning administration och
service – samtliga elever kan avsluta inom ramen för programmet eftersom
det är en inriktning av ett program som avslutas. Eleverna kommer att
hänvisas till kvarvarande inriktning.



Humanistiska programmet – på grund av att antalet elever är få, har man
kunnat finna individuella lösningar för samtliga elever.



Restaurang och livsmedelsprogrammet - alla elever som går programmet
kommer att kunna avsluta programmet som planerat. Vuxenutbildningen
riskerar dock att få en förhöjd hyra som en konsekvens av att
gymnasieskolans slutar nyttja de gemensamma lokalerna.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 74
Kostnader för internat i Östra Ljungby.
BUN 2011.0322.612

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har gett Staffan Broddesson, rektor på
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby, i uppdrag att organisera internatboendet för
skolan så att det är i ekonomisk balans. På nämndens uppdrag har rektor
sammanställt flera alternativ inför hösten 2012 vilka redovisas i den utredning som
återges nedan.
Budgetunderskottet för internatet 2012 är beräknat till 1 000 000:- före
kompletteringsbudgetens antagande mot 1 400 000:- 2011. Detta gäller vid nerdragen
fritidsverksamhet.
Antal elever som bor på internatet har sjunkit från ca 75 till 45, man har minskat
boendeplatserna genom att säga upp lägenheter hos Treklövern. Elever betalar hyra
ca 8,5 månader om året, skolan betalar för 12. En del elever säger upp lägenheterna
tidigare på våren då de går på slutpraktik. Det finns för närvarande 54 platser, och
man måste ha en marginal för omflyttningar, till exempel för elever med särskilda
behov.
Med de hyror som gäller vid utredningen från kommunen, Treklövern och HNA
(Kyrkbyn), nuvarande tillsyn, personalkostnader och övriga kostnader behöver hyran
vara för elever, 4355 kr/månad för att vara kostnadsneutral. En omförhandling av
Kyrkbyns hyra är utlovad i augusti, då sänks kostnaden där (om skolan själv
administrerar) med 77 000 :Aktuella hyror idag är 1400:- och 1500:-/mån. beroende på standard samt 150:-/
mån. för hund. Innackorderingsbidraget är ca 1400:-, beroende vilken Kommun
eleven kommer från. Utgår istället för bidrag för reskostnad. Till de månadshyror
som här redovisas tillkommer det ca 1300:- för kost.
En del av internatföreståndarens tjänst består idag av undervisning på hund och har
dessutom ansvar för hundstallarna.
Alternativ, för att få internatet i ekonomisk balans.
I de fall där internatföreståndare inte redovisas, måste de dagliga praktiska
momenten läggas på en vaktmästare.
1. Som nuläge, alla årskurser erbjuds boende, med 0,5 internatföreståndare,
fritidspersonal samt beredskap 8 h. Hyra 4355:-/mån.
2. Alla årskurser erbjuds boende, med endast 14h beredskap. Hyra 2340:-/mån.
Kommunstyrelsens tillsynspengar sänker ej hyran. Med dessa pengar kan viss
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tillsyn istället erbjudas.

3. Endast ettor erbjuds boende, med fritidspersonal och beredskap 8h. Hyra
4354:-/mån.
4. Ettor erbjuds boende, med endast 14h beredskap. Hyra 2526:-

5. Ettor och tvåor erbjuds boende med fritidspersonal och 8h beredskap, hyran
varierar beroende på vilket boendealternativ vi väljer. Hyra 2800-3535:6. Ettor och tvåor erbjuds boende med endast 14h beredskap, hyran varierar
beroende på vilket boendealternativ vi väljer. Hyra 2069-2803:Konsekvenser
a. Internatföreståndaren är på dagtid och fritidsledarna på kvällarna
reservföräldrar, behovet är stort.
b. Det finns alltid ett antal som tänjer på gränserna vad gäller bland annat
alkohol, tillsynen minskar när fritidsledarna tas bort. Säkerheten och
tryggheten minskar.
c. Elever och föräldrar väljer andra skolor om hyrorna stiger för mycket, där
de får tillsyn till en mindre kostnad.
d. De elever som inte erbjuds boende, får ordna boende själva. Detta har man
genom åren försökt förhindra eftersom det finns risk att dessa boenden blir
tillhåll över vilka man inte har tillsyn.
e. Skolans (rektors) ansvar för denna verksamhet utanför skoltid kan omöjligt
uppfyllas fullt ut.
Rektor Staffan Broddesson är anmodad att lämna ett förslag för att ta bort
budgetunderskottet för internatboendet. Han förordar alternativ 2 där alla elever får
möjlighet att bo på internat, och Kyrkbyn är tillsagd skall vara kvar. Tillförda pengar
skall vara för tillsyn. En enkät har förberetts till vårdnadshavare för att undersöka hur
mycket man är beredd att betala.

Beslutsunderlag
Internatboende i Östra Ljungby, Staffan Broddesson, rektor.
Utredning angående internatkostnader på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby,
enligt direktiv från BUN att kostnader och intäkter ska vara i balans hösten 2012,
Staffan Broddesson, rektor, 2012-01-31.
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna rektors förslag om en hyra på 2340 kr/månad.
Efterfråga en mer detaljerad redovisning av hur tillsynen kommer att gå till på
internatet till nämndsmötet 2012-05-28.
Skolan ska sträva för att hitta lösningar för ökad tillsyn utan ökad kostnad.
Det ska framgå att det är möjligt för två elever att dela rum för att få ner kostnaderna
för en elev.
En utvärdering av de nya hyrorna och tillsynen ska ske till hösten 2012.
___
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§ 75
Utredning angående kostnader för internat i Ljungbyhed.
BUN 2011.0350.612

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har gett Mikael Johansson, rektor på Ljungbyhed
Park, i uppdrag att organisera internatboendet för skolan så att det är i ekonomisk
balans. På nämndens uppdrag har rektor sammanställt ett förslag vilket återges
nedan.
Med hänsyn till ett underskott på ca.1 000 mkr och kravet från BUN om en budget i
balans för internatet i Ljungbyhed, redovisas nedan de åtgärder som skolan har
vidtagit eller kommer att vidta inför höstterminen 2012.
1. Minskat på lokalvården med 80 000 kr/år.
2. Omförhandlat hyrorna gentemot Ljungbyhed Park så att en hyresrabatt på
335 070 kr/år har erhållits.
3. Omfördelat internatföreståndarens tjänst och lön som innebär en besparing på
40 000 kr/år.
4. Kommunstyrelsens beslut om att tilldela 300 000 kr/år som är öronmärkta för
internatets elevvård.
5. Hyreshöjning för eleverna som ger en intäkt på 340 000 kr/år med en
beläggning på 90 %.
Sammanfattning
Dessa åtgärder inbringar en intäkt på ca.1 095 mkr totalt. Hyreshöjningen för
eleverna blir i genomsnitt 15 % som innebär att vissa hyror kommer att hamna på
3500 kr/mån för ca.22 kvm. Denna höjning är anmärkningsvärd i jämförelse med
våra konkurrenter men tyvärr ser rektor ingen annan lösning.
Risken finns att elever kommer att hoppa av utbildningen samt att det blir svårare att
rekrytera i framtiden.

Beslutsunderlag
Internatet i Ljungbyhed, Mikael Johansson, 2012-04-02.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Efterfråga en mer detaljerad redovisning av hur tillsynen kommer att gå till på
internatet till nämndsmötet 2012-05-28.
Skolan ska sträva för att hitta lösningar för ökad tillsyn utan ökad kostnad.
Det ska framgå att det är möjligt för två elever att dela rum för att få ner kostnaderna
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för en elev.
En utvärdering av de nya hyrorna och tillsynen ska ske till hösten 2012.
Överlåta åt rektor att besluta om hyreshöjningens nivå.
___
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§ 76
Skolgång för Klippanelev i annan kommun
BUN 2012.0222.606

Ärendet
Mats Salomonsson, rektor på Åbyskolan, har inkommit med en skrivelse till Barnoch utbildningsnämnden på grund av uppkommet elevärende efter nämndens beslut
att lägga ner estetiskt program med inriktning musik. Mats Salomonsson skriver att
skolan i samband med avvecklingen av årskurs1 på estetiska programmet med
inriktning musik arbetar med lösningar för eleverna i deras fortsatta gymnasiestudier.
För några elever har det varit lite lättare än andra. Det är en ovan situation att ställas
inför men de jobbar på med sina beslut om framtiden.
En av eleverna, är fast besluten på en fortsättning inom estetisk program med
inriktning musik. Han har hittat ett alternativ i Katrineholm som kan bli aktuellt, han
har ännu ej bestämt sig.
Om han väljer det alternativet är det upp till mottagande kommun att ta in honom
som förstahandsökande vilket också ger möjligheter för inackorderingstillägg. Vi
kommer att stötta honom i en skrivning som kan förstärka de möjligheterna om det
nu blir aktuellt.
Om han blir andrahandsökande måste särskilda skäl uppges vad det gäller
inackorderingstillägg och var beslut om detta fattas är jag osäker på. Dock vill rektor
med tanke på uppkommen situation att kommunen så lång vi kan stöttar honom till
något som kan bli bra för hans framtid även om det kan bli Klippans kommun som i
slutändan får stå för detta.
Antagningsansvarig och SYV är informerade och kontakter tas med tilltänkt
kommunal skola.
Mats Salomonsson ställer frågan till nämnden hur man ställer sig till ett läge där
Klippans kommun får ta kostnaderna för inackorderingen i detta specifika fall.

Beslutsunderlag
Förhandsinformation gällande eventuellt beslut för elev i ES11, klass under
avveckling, Mats Salomonsson, rektor, 2012-04-03.

Beslut
Nämnden beslutar att ta kostnaden för inackordering och finner det speciellt befogat
för denna elev.
___
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§ 77
Information från samrådsmöte med kommunstyrelsens presidium
2012-04-02.
BUN 2012.0221.600

Ärendet
JanEric Assarsson, skolchef, informerar om de fastighetsärenden som tagits upp i
samrådsmöte mellan Barn- och utbildningsnämndens presidium kommunstyrelsens
presidium.





Förvaltningschefen har skrivit under kontrakt med fastighetskontoret för tio
stycken moduler som ska vara inflyttningsklara 2012-05-02 och hyrestiden är
ca 16 månader.
Nästa steg i Nya Snyggatorpskolanns ombyggnation kommer att
senareläggas.
Förskolan Nejlikans kök kommer att byggas om för att möjliggöra fortsatt
verksamhet.
Fastighetskontoret har skickat en rutin för information till Barn- och
utbildningsnämnden över hur beslut för lokalförsörjning ska förberedas.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 78
Ansökan till Vedbyskolans fonder 2012.
BUN 2012.0228.046

Ärendet
Pia Lundahl, rektor på Vedby skola, har inkommit med två ansökningar om medel
från Vedby skolas särfond. Medel att disponera ur fonden under 2012 är 12 346,82
kr.
Ansökan nr 1:
I samband med att eleverna läser om Skåne i årskurs 3 gör de en så kallad Skåneresa
i maj där bland annat Glimmingehus besöks. Inför denna resa ansöker Vedby skola
om följande medel ur fonden:
Buss
3 000 kr
Inträden och guidning 900 kr
Summa
3 900 kr
Ansökan nr 2
Årskurs 6 på Vedby skola har fått möjlighet att delta i det så kallade Lune-projektets
heldag om naturvetenskap på Lunds universitet den 28 maj. Lune-projektet är ett
samarbete mellan Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten och
Nationalencyklopedin. Under helgen varvas tre populära vetenskapshower med aktiv
kunskapssökning på nätet. Projektets syfte är att öka intresset för naturvetenskap
bland elever i skolår 6-9. För att på ett så enkelt och smidigt sätt ta sig mellan
Vedby-Lund behöver eleverna åka buss. För denna resa ansöker Vedby skola om
följande medel från särfonden.
Buss Vedby – Lund
Summa

1855 kr
1855 kr

Beslutsunderlag
Ansökan om ersättning för resa till Glimmingehus, Pia Lundahl, 2012-04-02.
Ansökan om ersättning för resa till Lund, Pia Lundahl, 2012-04-02.
Utdelning av stiftelser, Ekonomikontoret, Mette Regnell, 2012-04-10.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna ansökning om ersättning till bussresa, Glimmingehus à 3900 kr från
Vedby särfond.
Godkänna ansökning om ersättning till bussresa, Lune-prjektet à 1855 kr från Vedby
särfond.
___
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§ 79
Bidrag till beläggningsarbete på Vedby skola.
BUN 2012.0241.600

Ärendet
Pia Lundahl, rektor på Vedby skola, har inkommit med en skrivelse om behovet av
ny asfalt på skolgården på Vedby skola. Ärendet kommer att hänvisas till tekniska
kontoret och kommunstyrelsen istället för Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Beläggningsarbete på Vedby skola, Pia Lundahl, 2012-04-02.
___
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§ 80
Upphandling av särskoleskjutsar.
BUN 2012.0108.05

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-02-27, Bun § 39/12 att godkänna
underlag för upphandling av särskoleskjutsar. Upphandlingen omfattar
särskoleskjutsar till träningsskola, grundsärskola och särskolegymnasium inom
Klippans kommun. Värdet på upphandlingen uppskattas till ca 1,4 miljoner
kronor/år. Avtalstiden är höstterminen 2012- vårterminen 2013 med möjlighet till
förlängning med upp till två år med ett år i taget.
Efter att anbudstiden har gått ut har ekonomikontorets upphandlare Joergen
Borgstroem och skolskjutssamordnare Stefan Hermansson tagit del av anbuden och
presenterar ett förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Upphandling av särskoleskjutsar 2012/2013, Joergen Boergstroem, 2012-04-19.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Anta Klippans Buss & Trafik AB linje 102 och 103, resteamet Klippan AB linje 104
samt Tuwa Specialtransport AB för linje 101, 105 och 106 som leverantörer av
särskoleskjutsar under avtalsperioden.
___
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§ 81
Arkivöversyn för Barn- och utbildningsnämnden.
BUN 2012.0250.004

Ärendet
JanEric Assarsson, skolchef, informerar om att förvaltningen planerar en översyn av
förvaltningens arkiv, och att man begärt in offert från utomstående konsult.
Beslutsunderlag
Offert, Gunnar Hansson 2012-04-17.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 82
Arbetsmiljö 2012.
BUN 2012.0025.600

Ärendet
En lista över samtliga brandlarm/SOS-alarm på skolor och förskolor i Klippan har
skickats ut som bilaga i kallelsen. Till nästa presidium kommer representant från
Räddningstjänsten och Fastighetskontoret att bjudas in för att redogöra över vad de
olika larmen innebär och vad det skulle kosta att ha direktanslutna alarm på samtliga
skolor.
Beslutsunderlag
Lista objekt med automatisk brandlarmsanläggning/utrymningslarm, lokalt larm samt
brandvarnare, Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen..
___
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§ 83
Elevärenden
Ärendet
Charlotta Hasselberg, nämndsekreterare, informerar om följande elevärenden:

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet

Förälder

Skolinspektionen

Dnr 2010-140-7
Begäran om omprövning av barn- och elevombudets
beslut 45-2010:4212 angående huvudmans åtgärd för att
motverka kränkande behandling.
Dnr 2011.168-5
Beslut angående anmälan om kränkande behandling vid
Vedby skola.
Dnr 2012.195-3
Överklagande till Skolväsendets Överklagandenämnd
angående beslut att ej skriva in elev i grundsärskola.
Dnr 2012.242-1
Anmälan angående skolsituation för elev vid
Antilopenskolan.
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§ 84
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2012-03-20 Utskrivning från gymnasiesärskola
2012-03-20 Beslut att ej placera elev i särskola

Verksamhetschef
Elevhälsan.
Verksamhetschef
Elevhälsan

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen
Inget personalärende har rapporterats in till Barn- och utbildningsförvaltningen..
___
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§ 85
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden har rapporterats till nämnden:
JanEric Assarsson informerar om de kostnader som lagts på konsulter från BRA- 90.
Dnr 2011.311-6
Alexander Mattson – Synpunkt från Alexander Mattson om nedläggning av estetiskt
program.
Dnr 2011.311-7
Amadeus Dahlgren – Brev angående nämndens beslut att lägga ner estetiskt program
på Åbyskolan.
Dnr 2011.311-12
Lärarna på Restaurangskolan/Agnetha Persson – Brev från personal på
restaurangskolan om nämndens beslut att inte ha intag till Restaurang- och
Livsmedel.
Dnr 2011.311-13
Amanda Edlund – Insändare till Helsingborgs Dagblad angående nämndens beslut att
lägga ner estetiska programmet med inriktning musik.
Dnr. 2012.2-2
Skolverket – Utbetalningsmeddelande för statsbidrag 2012 för kommuner som
tillämpar maxtaxa.
Dnr 2012.14-3
Skolverket – Statsbidrag för åtgärder för att stärka arbete med läsa, skriva och räkna.
Dnr 2012.43-3
Skolinspektionen – Beslut efter riktad tillsyn av bedömning och betygssättning på
Snyggatorpsskolan.
Dnr 2012.56-4
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Protokollsutdrag § 46, Familjecentral i Klippan.
Dnr 2012.192-1
Revisionen – Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet.
Dnr 2012.192-2
JanEric Assarsson –Skrivelse angående revisionens granskning av skolhälsovårdens
ändamålsenlighet.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som kan
skickas ut på begäran:
Dnr 2006.113-3
JP Infonet – Avtal om abonnemang på informationstjänster.
Dnr 2011.119-24
Tekniska förvaltningen –Hyresöverenskommelse för moduler till Hermelinen,
Antilopen 32.
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Dnr 2011.306-3
BUN –redogörelse för åtgärder efter Skolinspektionens inspektion av rektors
ledarskap på Bofinkenskolan.
Dnr 2011.306-4
BUN –redogörelse för åtgärder efter Skolinspektionens inspektion av rektors
ledarskap på Ljungbyhedskolan.
Dnr 2012.56-5
Söderåsens Miljöförbund - Anmälan om livsmedelsanläggning, Familjens Hus.
Dnr 2012.100-3
Förvaltningsrätten Malmö – Underrättelse om överklagande av bidragsbelopp från
Johannes Hedbergsskolan i Helsingborg.
Dnr 2012.100-4
JanEric Assarsson – Yttrande till Förvaltningsrätten angående överklagande av beslut
om bidragsbelopp till för fristående gymnasieskolor.
Dnr 2012.128-4
Förvaltningsrätten Malmö – Underrättelse om överklagande av bidragsbelopp från
Helsingborgs Sportgymnasium.
Dnr 2012.128-5
BUN –Yttrande angående överklagande av bidragsbelopp från Helsingborgs
Sportgymnasium.
Dnr 2012.193-2
Malmö Högskola- Avtal om fortbildning av gymnasielärare i ”hur man använder den
nya betygsskalan”.
Dnr 2012.194-1
Teater 23 –Avtal om teaterföreställning på Antilopenskolan.
Dnr 2012.100-4
JanEric Assarsson –Yttrande angående överklagande av bidragsbelopp till enskilda
gymnasieskolor..
___
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§ 86
Kurser och konferenser
Beslut
Gunnel Johansson (C) bereds möjlighet att delta på ”Kulturens kraft i lärandet
skapande skola i Skåne” 2012-10-09.
___
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