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Diarienummer

2009-09-02
2009/350 612

§ 209

Ansökan om fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
(dnr: 32-2009-1310) Pluskompetens Utbildning i Sverige AB yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB avstyrks, med hänvisning till
barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-22 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Syd AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser specialutformade program närliggande omvårdnadsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med start fr.
o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 360 elever.
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker ansökan.
Ärendet har 2009-04-28 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
_____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande+ Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/352 612

§ 210

Ansökan om bidrag för fristående gymnasieskola i Höörs
kommun, Lars Sonesson (dnr: 32-2009-1096) - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Lars Sonesson avstyrks, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-24 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Lars Sonesson om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Höörs kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (20 platser åk 1) och Naturvetenskapsprogrammet, NV, (20 platser åk 1) med start från och med läsåret 2010/2011, fullt
utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 120 elever. Vid analys av ansökan
avseende utbildningarnas innehåll kan konstateras att programmen är specialutformade
närliggande SP respektive NV och inte omfattar nationella inriktningar. De sökta utbildningarna har profilen Idrott/Friluftsliv, Miljö och Hälsa.
Ärendet har 2009-04-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
_____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande + Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/353 612

§ 211

Ansökan om utökad rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun Ljud och Bildskolan
LBS AB (dnr 32-2009-1271) - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB avstyrks, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut § 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-23 kommunen möjlighet att yttra sig över
Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser LBS Samhall Journalistik, specialutformat program närliggande Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (20 platser åk 1) med start från och med läsåret
2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 60 elever.
Ärendet har 2009-04-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
_____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande + Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/360 612

§ 212

Ansökan om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun Drivkraft Värend AB (dnr 32-20091058) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Drivkraft Värend AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut 2009-08-27.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-27 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun från och med läsåret 2010/11.
Ansökan avser Specialutformat program, Frisör och stylistprogrammet (25 platser åk 1)
med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av
totalt 75 elever. Sedan tidigare har sökanden tillstånd för specialutformade program
närliggande Medie-, Handel- och administrations-, El-, Teknik- samt Omvårdnadsprogrammen med en årlig planerad intagning om 175 platser, d v s inklusive föreliggande
ansökan en totalvolym omfattande 600 elever.
Ärendet har 2009-04-27 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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2009-09-02
§ 212 forts

____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande + Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/367

612

§ 213

Ansökan om rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Vittra AB (dnr 32-2009-1111) –
yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Vittra AB avstyrks, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut 2009-08-27.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan avstyrks.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-22 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Vittra AB, om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2010/11.
Ansökan avser ett årligt intag med 30 elever på Estetiska programmet, ES, inriktning
musikal med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 90 elever. Vid analys av ansökan avseende utbildningarnas innehåll kan
konstateras att programmen är specialutformade närliggande ES och inte omfattar nationella inriktningar. Utöver föreliggande ansökan beviljades Vittra AB förra året 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. Den planerade totala volymen utgör
alltså 360 elever.
Ärendet har 2009-04-28 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande + Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/409

612

§ 214

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Osby kommun (dnr 32-2009-1145)
– yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut § 89, 2009-06-25.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-13 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Osby kommun.
Ansökan avser ett årligt intag på 40 elever fördelat på 11 specialutformade yrkesinriktade program med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år 2012/2013 med
en omfattning av totalt 120 elever.
Ärendet har 2009-05-13 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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2009-09-02
§ 214 forts

____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande + Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/385

612

§ 215

Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Markarydskommun (dnr 32-20091159) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Baggium Utbildning AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt § 90, 2009-06-25.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-05 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Markaryds kommun.
Ansökan avser ett årligt intag med 4 elever på specialutformat program närliggande Elprogrammet och 4 elever på specialutformat program närliggande Energiprogrammet
med start från och med läsåret 2010/2011., fullt utbyggt år 2012/2013 med en omfattning av totalt 24 elever.
Ärendet har 2009-05-07 remitterats från kommunstyrelsen till barn – och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-09-02
§ 215 forts

_______________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen + yttrande + Bun´s protokoll senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/376

612

§ 216

Ansökan från Didaktus Skolor AB om rätt till bidrag till
fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun (dnr 322009-1235) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Ansökan från Didaktus Skolor AB tillstyrks med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande enligt § 91, 2009-06-25.
Yrkanden
Lars-Göran Wiberg (C) tillstyrker ansökan.
Tommy Nilsson (S) avstyrker ansökan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels tillstyrkan till ansökan och dels avstyrkan på
den och finner ansökan tillstyrkt.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som tillstyrker ansökan röstar
ja. Den som avstyrker den röstar nej.
2 ja-röster och 1 nej-röst avges.
Lars-Göran Wiberg och Urban Widmark röstar ja. Tommy Nilsson röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-05-04 kommunen möjlighet att yttra sig över ansökan från Didaktus Skola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Ansökan avser ett årligt intag med 30 elever på Omvårdnadsprogrammet samt 30 elever
på Barn- och fritidsprogrammet med start från och med läsåret 2010/2011, fullt utbyggt
2012/2013 med en omfattning av totalt 180 elever.
Ärendet har 2009-05-05 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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____________________
Sänt till:
Bun
Skolinspektionen – yttrande + BUN:s yttrande senast 15/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2009/455

014

§ 217

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen antar yttrande gemensamt för Skåne Nordost, SKNO, som sitt eget
angående ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39.
Yrkande

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till yttrandet.
Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet har skickat ut kollektivtrafikutredningens delbetänkande En ny
kollektivtrafiklag (SOU2009:39) på remiss. I remissarbetet har samhällsplaneringsgruppen i SKNO deltagit med representanter från respektive kommun.
Viktiga ställningstaganden:
De i nätverket Skåne Nordost ingående kommunerna anser att utredningen innehåller så
många brister i form av outredda frågor att förslaget inte är ägnat att i föreliggande
skick läggas till grund för ny lagstiftning på området.
Trafikförklaringsmodellen avstyrks helt.
Den föreslagna ändringen av Plan- och bygglagen innebär ett oacceptabelt och onödigt
intrång i det kommunala planmonopolet och avstyrks därmed.
Förslaget att i lag utpeka de regionala självstyrelseorganen som kollektivtrafikansvariga
myndigheter anser vi utgöra ett ingrepp i det kommunala självstyret varför förslaget i
denna del avstyrks. Region Skåne har erhållit detta ansvar genom avtal med kommunerna vilket är den ordning vi förordar även framgent då denna modell innebär ett delat
ansvar.
Den föreslagna överföringen av ansvaret för färdtjänst- och sjukresor samt skolskjutsverksamhet tillstyrks.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingsstab
Näringsdepartementet + yttrande senast 18/9-09

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-02
2008/848

048

§ 218

Ansökan om kommunalt stöd till uppsättning av musikalen
Cabaret
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Som ett led i marknadsföringen av Hässleholms kommun beviljas 500 000 kronor
till företaget Good Show production för uppsättning av musikalen Cabaret.
2. Stödet utbetala fördelat på två utbetalningar, 300 000 kronor utbetalas i januari 2009
och resterande 200 000 kronor utbetalas i augusti 2009.
3. Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
4. Ovanstående ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-17,
§ 315 och 2009-02-11, § 48.
Beskrivning av ärendet

Good Show production har till kulturnämnd och kommunstyrelse inlämnat ansökan om
stöd till en musikteateruppsättning. Uppsättningen är planerad till hösten 2009 med 20 –
30 föreställningar av musikalen Cabaret, med genomförande i Hässleholm Kulturhus.
Uppsättningen förväntas locka ca 7 000 besökare, vilket innebär tillresande publik från
närliggande orter och andra delar av Skåne. Detta förstärker ytterligare kommunens
profil som en god mötesplats med strategiskt läge och utmärkta kommunikationer samt
ger nya argument till varför en utbyggnad av lokaltågtrafik är viktig.
Ett kommunalt bidrag ger möjlighet till fortsatt positiv utveckling av staden och kommunen med kulturekonomin som motor till ökade intäkter till den lokala besöksnäringen och handeln vilket i sin tur innebär ökad sysselsättning och framtidstro.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingstab
klk-ekonomi/pers.avd

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

