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Diarienummer

2008-09-10
2008/543

252

§ 152

Förvärv av fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum
Beslut

Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum från Burne Nilsson
för en köpeskilling om 310 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommunens lokalförsörjningskontor har efterfrågat mark i anslutning till skolan i Bjärnum. Fastigheten Cigarrmakaren 1, som ligger precis söder om skolan, var vid tillfället
till försäljning och diskussioner med ägaren upptogs. På tomten, som är drygt 2 200 m²,
finns idag endast en lada.
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat förslag till köpeavtal med
Burne Nilsson för förvärv av fastigheten Cigarrmakaren 1 med köpeskilling om
310 000 kronor.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-27 § 206
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Fastigheten Cigarrmakaren 1, Bjärnum förvärvas från Burne Nilsson för en köpeskilling
om 310 000 kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.

_____________________
Sänt till:
expl.avd
lokalförs.avd

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/546

059

§ 153

Upphandlingspolicy – antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Upprättat förslag till upphandlingspolicy godkänns och ska gälla från och med 2008-1101.
Beskrivning av ärendet

Ny lag om Offentlig upphandling trädde i kraft 2008-01-01. Utifrån denna har
upphandlingsavdelningen reviderat kommunens upphandlingspolicy.
Bilaga: Upphandlingspolicy
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-27 § 207
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Upprättat förslag till upphandlingspolicy godkänns och ska gälla från och med 2008-1101.
_____________________
Sänt till:
ek
kfs

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/88

611

§ 154

Mindre klasser i grundskolan – redovisning av genomförd
undersökning i område 2, Läreda
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-01-24, § 13, med redovisning av
genomförd undersökning av mindre klasser i grundskolan ska beaktas i den fortsatta
planeringen.
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kristina Lind (kd), Eva-Marie Lidén (kd), Madlén Sjögaardh (m) och Kjerstin Ulfvik
Jonasson (fv) föreslog i motion att uppdrag gavs åt barn- och utbildningsförvaltningen
att utreda de ekonomiska och praktiska möjligheterna för att klasstorleken i grundskolan ska ha ett tak på cirka 15 elever.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2006-04-20, § 53 över motionen. I yttrandet
som var daterat 2006-03-30 föreslogs att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2006 genomföra en pilotstudie i ett av
rektorsområdena för att belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och
lokaler.
Kommunfullmäktige beslöt 2006-06-19, § 105 att bifalla motionen på så sätt att barnoch utbildningsnämnden fick i uppdrag att under 2006 genomföra en pilotstudie i ett av
rektorsområdena för att belysa konsekvenserna vad gäller ekonomi, personal och
lokaler.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en studie av införande av 15-klasser i
område 2, Läreda, vilken redovisas i rapport 2007-08-29 och beslut 2008-01-24, § 13.
______

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/88

611

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-27 § 211
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-01-24, § 13, med redovisning av genomförd undersökning av mindre klasser i grundskolan ska beaktas i den fortsatta planeringen.
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
______________________
Sänt till:
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/168 761

§ 155

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun –
antagande
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun antas.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har av kommunledningen fått i uppdrag att revidera kommunens Drogpolitiska handlingsprogram från 2003. 2003 års handlingsprogram har omarbetats.
Handlingsprogrammet anger mål och riktlinjer för vad kommunens olika verksamheter
ska arbeta med för att utveckla ett aktivt förhållningssätt mot droger.
Det drogpolitiska handlingsprogrammet ska komma till uttryck i nämndernas mål och
verksamheter, och redovisas i de årliga verksamhetsberättelserna till kommunfullmäktige.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-27 § 212
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram för Hässleholms kommun antas.
______________________
Sänt till:
Sn
kfs

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/550

041

§ 156

Sändning av Web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
samt tillväxtdag – anslag
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
215 000 kronor anvisas för sändning av web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
under våren 2008 samt sändning från budgetsammanträdet i november 2008.
220 000 kronor anvisas för genomförandet av tillväxtdagen 2008.
Finansiering för 2008 sker genom att 435 000 kronor anvisas till kommunfullmäktiges
konto ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
Budgetberedningen föreslås budgetera 400 000 kronor för sändning av web-tv 2009.
Budgetberedningen föreslås budgetera 240 000 kronor för tillväxtdag 2009.
Yrkanden

Patrik Jönsson, sd, yrkar avslag på ärendet i den del det avser web-tv-sändning 2009
och bifall i övrigt.
Douglas Roth, m, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Patrik
Jönssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Med de övergripande målen som bas fastlades i kommunledningskontorets mål att
kommunfullmäktigesammanträden skulle sändas i web-tv minst under våren 2008.
Vårens sammanträden, utom juni, har sänts via webben helt enligt antagna mål. Utvärdering pågår. Finansiering diskuterades med ekonomikontoret under våren. Kostnaden
är cirka 35 000 kronor per sammanträde. Vårens kostnad uppgår till 140 000 kronor och
kostnaden för novembersammanträde är 75 000 kronor, totalt 215 000 kronor.

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/550

041

Forts. § 156
Presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har dessutom överenskommit
om att anordna tillväxtdagen 2008. Samtliga kostnader beräknas nu ha bokförts och
sammanställningen visar att arrangemanget kostade drygt 220 000 kronor.
Totalt begärs 435 000 kronor vilka enligt ekonomikontoret kan omdisponeras från
kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader.
I det fall web-tv sändningar ska sändas under 2009 behövs 400 000 kronor för detta.
Om tillväxtdag ska anordnas i ungefär samma form som i år bör 240 000 kronor budgeteras för detta.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-27 § 213
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
215 000 kronor anvisas för sändning av web-tv från kommunfullmäktigesammanträden
under våren 2008 samt sändning från budgetsammanträdet i november 2008.
220 000 kronor anvisas för genomförandet av tillväxtdagen 2008.
Finansiering för 2008 sker genom att 435 000 kronor anvisas till kommunfullmäktiges
konto ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader.
Budgetberedningen föreslås budgetera 400 000 kronor för sändning av web-tv 2009.
Budgetberedningen föreslås budgetera 240 000 kronor för tillväxtdag 2009.
______________________
Sänt till:
kanslichefen
ek

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/594 012

§ 157

Delårsuppföljning av kommunens övergripande mål 2008
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Ta emot informationen av förvaltningars och bolags uppföljning av verksamhetsmål
och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet med att skapa en
effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Kommunens övergripande måldokumentet syftar till att dra upp politiska riktlinjer för
organisationen och öka samordningen av verksamhet, tydliggöra arbetssätt i
organisationen och öka samordningen av verksamheten på en övergripande nivå. Målet
är att få en tydlig koppling mellan politiska mål, verksamhetsinriktning och
resursanvändning.
Utifrån de övergripande målen bryter varje förvaltning och bolag mätbara
verksamhetsmål. Verksamhetsmålen ska spegla verksamhetsplanen och ge en bild av
vad verksamheten har uppnått och mot vad verksamheten styrs under året.
Beslutad tidsplan:
• Februari 2008 ska nämnderna återrapportera till kommunstyrelsen hur man brutit ner
de övergripande målen (mätbara verksamhetsmål)
• Första avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i delårsrapport 2008
• Sista avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen sker i samband med årsbokslut
2008
Nämnder/ förvaltningar och bolag har avrapporterat verksamhetsmålen per 20080630.
____________________
Beslut till:
förvaltningarna
klk - utv.avd.
bolagen

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/598 042

§ 158

Delårsrapport för kommunen per 2008-06-30 och
helårsprognos för 2008
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Delårsrapport för kommunen januari- juni samt helårsprognos 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt en delårsrapport för januari – juni 2008 och gjort en
helårsprognos 2008.

______________________
Beslut till:
ek

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/599 042

§ 159

Bolagens delårsrapporter januari – juni samt helårsprognoser
2008

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Bolagens delårsrapporter för januari – juni samt helårsprognoser för 2008 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt bolagens delårsrapport för januari – juni 2008 och
gjort en helårsprognos 2008.

________________________
Beslut till:
bolagen

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/282 611

§ 160

Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i
Hässleholms kommun Dnr 43-2008:1078
Beslut

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Kunskapsskolan med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 § 114.
Beskrivning av ärendet

Kunskapsskolan i Sverige AB ansöker om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående grundskola i Hässleholms kommun. Ansökan omfattar totalt 400 elever år 6 9 fördelade på 100 elever per årskurs. Start hösten 2009 med 240 elever i åk 6-8 och
fullt utbyggt läsåret 2011/20012.
Sammanfattning av yttrandet:
• En etablering innebär att skolorganisationen i Hässleholms stad kraftigt måste
omorganiseras och minst en 6-9-enhet avvecklas samt att en betydande
nettokostnadsökning uppkommer.
• En betydande minskning av antalet elever i friskoleansökan skulle göra
organisationsförändringarna mer hanterbara för Hässleholms kommun.
• Hässleholms kommun bedömer att en etablering kan innebära en komplettering av
kommunens grundskoleutbud avseende pedagogik, valfrihet och inriktning.
_____________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/322 612

§ 161

Yttrande över ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun Dnr 44-2008:1492
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från B-T Education AB med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 § 116.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, yrkar att ansökan ska avstyrkas. I detta instämmer Per-Åke Purk, v
och Patrik Jönsson, sd.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels att tillstyrka ansökan och dels att avstyrka den
och finner att ansökan tillstyrks.
Reservation

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar
sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser Teknikprogrammet, inriktning IT (28 platser åk 1) med start från och
med läsåret 2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av totalt 84
elever.
Det i ansökan beskrivna specialutformade programmet utgör inte någon förstärkning
eller kvalitetshöjning av det nationella programutbudet, utan innebär i stort sett en
parallell eller likartad utbildning som idag erbjuds kommunens gymnasieelever. Det är
sannolikt att en inriktning måste läggas ner på den kommunala skolans Teknikprogram.
Teknikprogrammet kommer att erbjudas trots en friskolevariant. En högre kostnad ca
1,2 miljoner kr per år blir följden av att behålla tre inriktningar trots färre elever.
_______________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/324 617

§ 162

Yttrande över ansökan från Fogdaröds omsorg, vård och
utbildning, ekonomisk förening, om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Höör kommun
Dnr 44-2008:1248
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Fogdaröds omsorg, vård och utbildning,
ekonomisk förening med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 200808-28 § 117.
Yrkanden

Per-Åke Purk, v, yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels att ansökan ska tillstyrkas och dels Per-Åke
Purks yrkande att ansökan ska avstyrkas och finner att ansökan tillstyrks.
Reservation

Vänsterpartiets ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Sverigedemokraternas ledamot deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser gymnasiesärskola, Naturbruksutbildning, inriktning trädgård (totalt 6
platser), med start från och med läsåret 2009/2010.
Utbildningen i ansökan kommer att erbjudas elever som förutom utvecklingsstörning
också har en neuropsykiatrisk diagnos. I anslutning till skolan kommer det att finnas ett
elevhem enligt LSS för omsorg och behandling med verksamhet dygnet runt, året runt.
Hässleholms kommun erbjuder motsvarande utbildning för elever med samma
diagnoser dock utan LSS-boende. Vår bedömning är att utbildning enligt ansökan
möjliggör för elever i en svår situation att få gymnasiesärskoleutbildning i kombination
med LSS-boende.
_____________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/345 612

§ 163

Yttrande över ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstad kommun Dnr 44-2008:1465
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB med hänvisning
till barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 § 118.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, Per-Åke Purk, v, och Patrik Jönsson, sd, yrkar att ansökan ska
avstyrkas.
Peter Groth, mp, yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels att ansökan tillstyrks och dels att ansökan
avstyrks och finner att ansökan tillstyrks.
Reservation

Arbetarpartiet socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser årligt intag på 90 elever fördelat på 3 specialutformade program:
30 årsplatser på IT, elektronik och naturvetenskap (närliggande Elprogrammet, EC)
30 årsplatser på IT, multimedia och musik (närliggande Elprogrammet, EC)
30 årsplatser på Digital design och kommunikation (närliggande ES)

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 (28)

Diarienummer

2008-09-10
2008/345 612
Forts. § 163
Utbildningens genomförande får ses som varianter kombinerade av flera nationella
program som i dagsläget erbjuds med nationella inriktningar. Elever erbjuds genom
ansökarens koncept en möjlighet att välja mellan olika utbildningsmodeller.
Ansökan beskriver en pedagogisk idé efter vilken man avser arbeta. Denna metodik och
pedagogiska idé kan ses som ett alternativ för intresserade elever. Etableringen måste
ställas i relation till den negativa elevutvecklingen. Hässleholms kommun kan tvingas ta
bort en eller flera nationella inriktningar på EC och ES när elevunderlaget minskar. De
nationella programmen EC och ES kommer att kunna erbjudas trots friskolevarianter.
__________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2008-09-10
2008/351 612

§ 164

Yttrande över ansökan från Vittra AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad
kommun Dnr 44-228:1331
Beslut

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Vittra AB med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 § 119.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (30 platser åk 1) och
Naturvetenskapsprogrammet, NV, (60 platser åk 1) med start från och med läsåret
2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av totalt 270 elever. Vid
analys av ansökan avseende utbildningarnas innehåll kan konstateras att programmen är
specialutformade närliggande SP respektive NV och inte omfattar nationella
inriktningar.
Programmen i ansökan utgör inte någon förstärkning eller kvalitetshöjning av det
nationella programutbudet, utan innebär i stort sett en parallell utbildning, dock utan
nationella inriktningar, som idag erbjuds kommunens gymnasieelever. Ansökan
beskriver dock en speciell metodik och en pedagogisk idé efter vilken man avser arbeta.
Denna metodik och pedagogiska idé kan ses som ett alternativ för intresserade elever.
Etableringen måste ställas i relation till den negativa elevutvecklingen. Hässleholms
kommun kan tvingas ta bort en eller flera nationella inriktningar på NV och SP när
elevunderlaget minskar.
___________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
2008/339 612

§ 165

Yttrande över ansökan från UVS Gymnasium AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstad kommun Dnr 44-2008:1427
Beslut

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från UVS Gymnasium AB med hänvisning till
barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 § 120.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser specialutformat program, inriktning Hotell och Restaurang (HR)måltidsservice (32 platser åk 1) med start från och med läsåret 2009/2010, fullt utbyggt
år 2011/2012 med en omfattning av totalt 96 elever.
Det i ansökan beskrivna specialutformade programmet utgör inte någon förstärkning
eller kvalitetshöjning av det nationella programutbudet, utan innebär i stort sett en
parallell eller likartad utbildning som idag erbjuds kommunens gymnasieelever.
Etableringen måste dock främst ställas i relation till den negativa elevutvecklingen.
Elevunderlaget kommer inte att räcka till för likartade utbildningar inom kommunens
närområde, vilket innebär dels ökade kostnader per elev och dels svårigheter att
upprätthålla ett brett och kvalitativt utbildningsutbud på hemorten.
_____________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
2008/340 612

§ 166

Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapets
Lantbruksutveckling i Syd AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun Dnr 44-2008:1071
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Hushållningssällskapets Lantbruksutveckling
i Syd AB med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 §
121.
Yrkanden

Per-Åke Purk, v, yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Peter Groth, mp, yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels att ansökan ska tillstyrkas och dels att ansökan
ska avstyrkas och finner att ansökan ska tillstyrkas.
Reservation

Vänsterpartiets ledamot reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Sverigedemokraternas ledamot deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser Naturbruksprogrammet, NP, inriktning jordbruk, inriktning hästhållning,
samt naturvetenskaplig profil (73 platser åk 1) med start från och med läsåret
2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av totalt 216 elever.
Ansökan innebär en avknoppning från Kristianstad kommuns gymnasieskolor avseende
Naturbruksprogrammet med befintliga inriktningar och profil.
Elever från Hässleholms kommun kan söka sig till valfritt Naturbruksprogram i Skåne
som ett resultat av tecknade samverkansavtal. Hässleholms kommun erbjuder inte
programmet i egen regi. Det bedöms vara positivt att Naturbruksprogrammet kan
fortsätta på samma skola och ort som nu med ny huvudman.
______________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
2008/356 612

§ 167

Yttrande över ansökan från Baggium utbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Markaryds kommun Dnr 44-2008:1625
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Baggium AB med hänvisning till barn- och
utbildningsnämndens yttrande 2008-08-28 § 122.
Yrkanden

Tommy Nilsson, s, Patrik Jönsson, sd, och Per-Åke Purk, v, yrkar att ansökan avstyrks.
Peter Groth, mp, yrkar att den ska tillstyrkas.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels att ansökan tillstyrks och dels att den avstyrks
och finner att ansökan ska tillstyrkas.
Reservation

Arbetarpartiet socialdemokraternas, sverigedemokraternas och vänsterpartiets
ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Ansökan avser årligt intag på 31 elever fördelat på 10 specialutformade yrkesinriktade
program med start från och med läsåret 2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en
omfattning av totalt 93 elever.
Programmen i ansökan utgör inte någon förstärkning eller kvalitetshöjning av det
nationella programutbudet, utan innebär i stort sett en parallell eller likartad utbildning
som idag erbjuds kommunens gymnasieelever.
Etableringen ökar elevernas valmöjlighet beträffande olika utbildningsmodeller genom
att 40-60% av utbildningstiden företagsförläggs.
Utbildningens genomförande får ses som ett komplement till de nationella program som
i dagsläget erbjuds med mer traditionell uppläggning.
______________________
Beslut till:
Skolverket 15/9-08 + BUNs beslut + yttr.
Bun

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
2008/446 102

§ 168

Val av ledamot och ordförande i Pensionärsrådet
Beslut

Kommunstyrelsen utser följande som ledamot och ordförande i Pensionärsrådet
perioden 2008-10-01—2010-12-31:
Lars-Göran Wiberg, c.
Beskrivning av ärendet

Lars Olsson, c, har avsagt sig uppdraget som ordförande från och med 2008-10-01.

_____________________
Beslut till:
De valda
TROMAN
Pk

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
2008/446 102

§ 169

Val av ledamot i Skånes Luftvårdsförbund
Beslut

Kommunstyrelsen utser följande som ledamot och ordförande i Skånes
Luftvårdsförbund perioden 2008-10-01—2010-12-31:
Lars-Göran Wiberg, c.
Beskrivning av ärendet

Lars Olsson, c, har avsagt sig uppdraget som ordförande från och med 2008-10-01.

_____________________
Beslut till:
De valda
TROMAN
Pk

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
2008/241 700

§ 170

Projekt Hässleholm för mångfald – val av styrgrupp och
referensgrupp
Beslut

Kommunstyrelsen utser till styrgrupp för projektet kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunchefen och förvaltningschefen för arbetsmarknad & kompetensutveckling.
Till referensgrupp utses förvaltningscheferna.
Beskrivning av ärendet

Europeiska socialfonden har godkänt kommunens ansökan om förstudie för projektet
Hässleholm för mångfald, som drivs av kommunstyrelsen.
Nu föreslås att en styrgrupp och en referensgrupp utses.
Reservation

Patrik Jönsson, sd, deltar inte i beslutet.
______
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-27 § 215
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Till styrgrupp utses kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchefen och förvaltningschefen för arbetsmarknad & kompetensutveckling.
Till referensgrupp utses förvaltningscheferna.
____________________
Sänt till:
Sn
Ks au
kommunchefen
förvaltningscheferna

Justering

TI
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10

§ 171

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.
2008/128
200
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Framställningar till och yttrande över remiss från byggnadsnämnden och
lantmäterimyndigheten angående byggnadslov och fastighetsbildning beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2008-08-20
2008/41
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning – Delegationsprotokoll avseende
Bostadsanpassningsbidrag beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2008-08-20
2008/551
055
Kommunledningskontoret – Tilldelningsbeslut för upphandling av
marknadsföringstjänster till Skånenordost.
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll 2008-08-06.

Justering

TI

B-A T

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10

§ 172

Övriga anmälningar
Beslut

Följande, enligt skriftligt utdelat material, läggs med godkännande till handlingarna.

2008/52
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per juli 2008
2008/55
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per juli 2008
2008/569
730
Omsorgsnämnden – Sammanträdesprotokoll Redovisning till Länsstyrelsen över ej
verkställda beslut per 2008-06-30
2008/572
042
Omsorgsnämnden – Sammanträdesprotokoll Delårsrapport per 2008-06-30
2008/559
431
Byggnadsnämnden – Sammanträdesprotokoll Tormestorp 5:31 Strandskyddsdispens för
uppförande av fågeltorn
2008/547
109
ÖRIB (Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling) – ÖRIB II- projektets
slutrapport
2008/575
030
Europeiska Unionen – Beslut ansökan om stöd från Europeiska socialfonden, Svenska
ESF-rådet bifaller ansökan.
2008/571
212
Skrivelse angående vindkraftverk i kommunen
2008/355
250
Namninsamling mot byggplanerna i Vinslöv, lista med över 600 namnunderskrifter

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2008-09-10
Forts. § 172
2008/560 114
Polismyndigheten i Skåne – Tillståndsbevis gällande till och med 2013-12-31,
Galgbacken Hässleholm, skytteföreningens styrelse
2008/544 422
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut att inrätta skyddsområde för flodkräfta i Värsjön
2008/545 803
Kristianstads kommun – Sammanträdesprotokoll Samverkan angående pågående
förändringar av Region Skånes organisation
Region Skåne Hälso- och sjukvårdsnämnden – Protokoll från sammanträde 2008-08-05,
2008-06-18 och 2008-05-26
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar från sammanträde med styrgruppen
för samhällsbetalda resor
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar från sammanträde med beredningen
för kommunalekonomiska frågor
Region Skåne Patientnämnden Skåne – Inbjudan till det årliga seminariet, tisdagen den
30 september på Scandic Hotell Star i Lund
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll 2008-06-13
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Kallelse till ägarsamråd den 21 november
2008 i Kulturhuset Hässleholm
Ordföranden anmäler att förvaltningar som visar underskott kommer att kallas in för
redovisning.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-09-10

§ 173

Information/ beslut i frågor angående Skåne Nordost
samarbete

Kommunchefen redovisar frågor som behandlades på SkåneNordostmöte 8-9/9.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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