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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
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Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:55

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Lena Olsson, ordf (c)
Kristina Lind (kd), 1:e vice ordf
Willy Ohlsson (s), 2:e vice ordf
Karin Nilsson (m)
Eva Persson (c)
Hans Tosteberg (fp)
Nils Bergkvist (fv)
Lena Nilsson (s)
Joachim Fors (s)
Agneta Hörberg (s)
Andreas Dahlberg (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Lynn Thulin (m) tjg för Johan Berglund (m)
Sven Davidsson (c) tjg för Kenneth Aronsson (m)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Lena Lönn (s)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Henning Nilsson (v)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 97-101
Angela Arnesen (SACO), §§ 97-101

Tjänstemän

Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Karl-Gustav Boo, lärare och eleverna Matilda Nilsson, Emelie
Sturesson, § 97
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret

Justerade paragrafer

§§ 97-115

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lena Olsson

Justerare

………………………………………………………………..
Lena Nilsson

Sid

1 (31)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2009-08-27

Sid

2

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2009-08-27

Datum då anlaget
sätts upp

2009-09-03

Datum då anslaget
tas ned

2009-09-25

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Elevers och lärares från Internationella programmet
besök i Indien
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Läraren Karl-Gustav Boo redovisar tillsammans med eleverna
Matilda Nilsson och Emilie Sturesson på Internationella programmet
dels muntligen dels genom filmvisning för det samarbete man har
med en organisation i Indien som bland annat driver grundskolor på
landsbygden i Andrapradesh.
Filmen som visas är från hösten 2008 då dåvarande årskurs
treelever besökte Indien.
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§ 98

Överföring av medel från barn- och utbildningsnämndens
reserv till resursen för Toppbibass
Dnr 2009.284 041

Beslut
800 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till
resursen för Toppbibass.
Ärendet
I resursfördelningssystemet för grundskolan ingår en s.k. Bibassresurs
(Barn i behov av särskilt stöd) som avser att täcka kostnader för
särskilda stödinsatser. Därutöver finns, på centralt konto, en
Toppbibassresurs ur vilken områdena kompenseras för stödinsatser till
elever med mycket specifika behov. Dessa barns/elevers behov utreds
alltid av resursteamet. Resursen fördelas efter speciella kriterier för att
tillgodose barnets/elevens behov under den tid de vistas i vår
verksamhet. Behoven är knutna till svårare handikapp inom syn,
hörsel, rörelsehinder viss medicinsk problematik samt
utvecklingsstörning.
Antalet elever som är berättigade till denna form av stöd ökar och
inför höstterminen 2009 tillkommer 8 elever. Detta medför att det
saknas 800 000 kr i höstens resurs för finansieringen. Stödet måste
erbjudas och områdena kompenseras för merkostnaden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 94 där man föreslog att 800 000 kr
anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv till resursen för
Toppbibass.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01—06-30
Dnr 2009.90 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-08-12 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
För budgetåret 2009 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats en
nettoram på 955 277 000 kronor.
Förvaltningen har 2009-08-12 med riktpunkt den 30 juni 2009
upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2009 på ett nollresultat.
Flera okända faktorer har dock inte kunnat vägas in i prognosen
såsom:
-

resultatet av höstens intagning till gymnasieskolan och
ersättningarna för elevavgifter till/från andra kommuner samt till
friskolor.
oklarheten inom barnomsorgen inför hösten, samt behovet av
integrationsinsatser under hösten.

Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2009-08-12.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 95 där man föreslog att
budgetuppföljningsrapporten daterad 2009-08-12 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerare
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§ 100

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2009 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
Delårsuppföljning
Dnr 2009.44 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma
till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2009-02-26, § 21
verksamhetsplanering för 2009 utifrån de av kommunfullmäktige
fastlagda övergripande målen för 2009.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Redovisning av de åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma
till kommunfullmäktige.
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§ 101

Ledningsforum inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
Förvaltningskontorets uppdrag och organisation.
Dnr 2007.378 001

Beslut
Ledningsforum inom barn- och utbildningsförvaltningen samt
förvaltningskontorets organisation fastställs enligt förslag
2009-08-05. Ledningsforum gäller från den 1 januari 2010 och
förvaltningskontorets organisation från den 1 oktober 2009.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden tog 2008-11-27, § 175
inriktningsbeslut för en ny ledningsorganisation för barnomsorg och
grundskola samt tidsplan för dess genomförande. Vid samma
tillfälle fastställdes att barnomsorg och grundskola skulle
organiseras i fem skolområden mot tidigare nio.
Organisationen för rektorsområden inom respektive skolområde
samt antal rektorstjänster fördelade per skolområde fastställdes
2009-03-26, § 34.
Tillsättningen av skolområdeschefer och förslag till tillsättning
av rektorer är klart.
Förvaltningen har utifrån bland annat den nya organisationen tagit
fram förslag till ledningsforum inom barn- och
utbildningsförvaltningen samt organisation för förvaltningskontoret.
Handlingar i ärendet
Förslag 2009-08-05 till ledningsforum och förvaltningskontorets
organisation.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 101 där man föreslog att
ledningsforum inom barn- och utbildningsförvaltningen samt
förvaltningskontorets organisation fastställs enligt förslag
2009-08-05. Ledningsforum gäller från den 1 januari 2010 och
förvaltningskontorets organisation från den 1 oktober 2009.

Justerare
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Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 102

Anvisningar för godkännande av kommunalt bidrag till
enskild förskola, enskild skolbarnsomsorg och enskild
pedagogisk omsorg
Dnr 2009.289 718

Beslut
Anvisningar för godkännande av kommunalt bidrag fastställs enligt
förslag 2009-07-01. Barn- och utbildningsnämndens beslut
2004-06-24, § 74 om villkor kopplade till tillstånd upphör därmed
att gälla.
Ärendet
Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng, i
enlighet med proposition 2008/09:115, från 2009-07-01.
Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje
barn oavsett om omsorgen bedrivs i kommunal eller enskild regi.
Barnomsorgspengen gäller för
godkänd förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och godkänd
enskild pedagogisk omsorg.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola,
fritidshem, öppen förskola eller öppet fritidshem ändras till att
kallas pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg utgör ett
samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara
alternativ. Bidrag för pedagogisk omsorg kan också utgå till omsorg
av egna barn om man samtidigt tar emot minst lika många barn
från andra familjer, så kallat flerfamiljssystem.
För att få bidrag måste kommunen godkänna den pedagogiska
verksamheten eller omsorgen. Kommunen är också myndigheten
som har tillsynsansvaret och skall kontrollera att verksamheten
håller god kvalitet och är säker enligt Skollagen 2a kap 3§,
12a -13 §§.
Förvaltningen har med anledning härav tagit fram förslag till
anvisningar för godkännande av kommunalt bidrag.
Handlingar i ärendet
Anvisningar för godkännande av kommunalt bidrag daterad
2009-07-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 98 där man föreslog att
anvisningar för godkännande av kommunalt bidrag fastställs enligt
förslag 2009-07-01. Barn- och utbildningsnämndens beslut
2004-06-24, § 74 om villkor kopplade till tillstånd upphör därmed
att gälla.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 103

Ansökan om godkännande med rätt till bidrag att
bedriva enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem)
– Cia Larsson
Dnr 2009.211 718

Beslut
Cia Larssons ansökan om pedagogisk omsorg godkänns med
rätt till bidrag under förutsättning att begärda handlingar inkommer
före starten.
Ärendet
Cia Larsson ansöker i skrivelse 2009-05-13 om ett godkännande och
därmed rätt till bidrag att bedriva enskild pedagogisk omsorg via
Änglatorpet HB från och med augusti 2009 för fyra barn.
Från och med den 1 juli 2009 börjar nya bestämmelser avseende
barnomsorgspeng att gälla (proposition 2008/09:115
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar). Systemet
innebär att anordnare av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg är att betrakta som enskilda huvudmän, som skall ha
godkännande av Hässleholms kommun för att vara berättigade till
bidrag från kommunen. Godkännande skall sökas hos barn- och
utbildningsnämnden och beviljas under förutsättning att
verksamheten uppfyller och upprätthåller gällande villkor för
godkännande.
Handlingar i ärendet
Cia Larssons ansökan 2009-05-13, samt komplettering av ansökan
daterad 2009-08-06
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 79 där ärendet återremitterades för
ytterligare klarlägganden.
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 99 där man föreslog att Cia Larssons
ansökan om pedagogisk omsorg godkänns med rätt till bidrag under
förutsättning att begärda handlingar inkommer före starten.
Beslutsgång
Yrkande
Karin Nilsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Rapport från inspektion på Lilla Björns daghem AB
Dnr 2009.252 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade åtgärderna.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 maj och 1 juni 2009 gjort
inspektion på Lilla Björns daghem AB vars ägare är Gunvor Rymert.
I rapporten, daterad 2009-06-03, från inspektionerna redovisas vilka
krav på åtgärder som skall vidtas och redovisas till barn- och
utbildningsnämnden senast den 15 augusti 2009.
I skrivelse 2009-08-10 redovisar Gunvor Rymert de åtgärder som
vidtagits till följd av de vid inspektionerna ställda kraven på åtgärder.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2009-06-03.
Lilla Björn förskolas redovisning i skrivelse 2009-08-10 över vidtagna
åtgärder på de i rapporten ställda kraven.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-25, § 87 där man beslöt att
en redovisning skulle ske senast den 15 augusti 2009 över vilka
åtgärder som vidtagits till följd av de vid inspektionerna ställda
kraven.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) föreslår att de av Gunvor Rymert, Lilla Björns
daghem AB redovisade åtgärderna godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Barnomsorgstaxa – Anhållan om införande av
enhetstaxa inom maxtaxan
Dnr 2009.251 710

Rättelse:
2009-08-17
rättat till
2009-08-07

Beslut
Anhållan inges till kommunfullmäktige om att det från 1 januari 2010
införs enhetstaxa inom maxtaxan enligt förslag 2009-08-07 där en
reducering av avgiften för barn inskrivna i allmän förskola görs med
25 %.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2003-12-15, § 199 nuvarande
differentierade maxtaxa för barnomsorg i Hässleholms kommun.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2009-06-04
enades man om att framställan skulle inges till kommunfullmäktige
om införande av enhetstaxa inom maxtaxan, innebärande att man
betalar samma procentuella taxa oavsett vistelsetid.
Förvaltningen har tagit fram förslag till enhetstaxa inom
maxtaxan där en reducering av avgiften görs för barn inskrivna i
allmän förskola med 25 %.
Handlingar i ärendet
Förslag daterat 2009-06-17 och reviderat 2009-08-07 till enhetstaxa
inom maxtaxan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-06-11, § 78 där man beslöt att behandla
ärendet direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-25, § 85 där ärendet
återremitterades för ytterligare utredning.
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 100 där man föreslog att anhållan
inges till kommunfullmäktige om att det från 1 januari 2010
införs enhetstaxa inom maxtaxan enligt förslag 2009-08-17 där en
reducering av avgiften för barn inskrivna i allmän förskola görs med
25 %.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-08-27

Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Utdragsbestyrkande

Sid

14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-08-27

§ 106

Motion om införande av dialektundervisning i
Hässleholms kommuns skolor Dnr 2009.164 101 –
Yttrande
Dnr 2009.71 101

Beslut
Föreslaget yttrande daterat 2009-08-04 antas som yttrande över
motionen, innebärande att kommunfullmäktige föreslås avslå
motionen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2009-02-24 för barn- och
utbildningsnämndens utredning och yttrande remitterat en av
Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige ställd
motion med följande begäran:
”Dialektundervisning skall införas i såväl lågstadie- som mellanoch högstadieundervisningen. I denna skall skånska såväl som
göingemål ingå. Kunskap om förekomsten av andra svenska
dialekter skall också ingå.”
Handlingar i ärendet
Patrik Jönssons, sverigedemokraterna motion.
Yttrande daterat 2009-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 102 där man föreslog att föreslaget
yttrande daterat 2009-08-04 antas som yttrande över motionen,
innebärande att kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Eva Persson (c) och Willy
Ohlssons (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 107

Motion om mer vegetarisk kost – Yttrande
Dnr 2009.279 101

Beslut
Föreslaget yttrande daterat 2009-08-04 och reviderat 2009-08-13
antas som yttrande över motionen, innebärande att
kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har för yttrande erhållit en av
Miljöpartiet de grönas i Hässleholm genom Anette Mårtensson och
Tobias Adersjö ställd motion med förslag om
”att det minst en dag i veckan serveras endast vegetariska
alternativ på kommunens skolor och boende.”
Förvaltningen har 2009-08-04 tagit fram förslag till yttrande över
motionen.
Ordföranden redovisar förslag till revidering av föreslaget yttrande,
vilket ett enigt arbetsutskott ställer sig bakom.
Handlingar i ärendet
Miljöpartiet de grönas i Hässleholm motion.
Yttrande daterat 2009-08-04 och reviderat 2009-08-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 103 där man föreslog att föreslaget
yttrande daterat 2009-08-04 och reviderat vid dagens
sammanträde antas som yttrande över motionen, innebärande att
kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lena Nilssons (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§ 108

Ansökan från Vittra AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Dnr 32-2009:1111 - Yttrande
Dnr 2009.173 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Vittra AB avstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
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
fr. o m 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.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 15 september 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-04-28.
Yttrande daterat 2009-08-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Vittra AB avstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 104 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Eva Persson (c) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 109

Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
Dnr 32-2009:1310 - Yttrande
Dnr 2009.164 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
avstyrks, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-24 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige
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, OP, Spa - Friskvård och hälsa, 24 platser
åk 1
Omvårdnadsprogrammet, Skydd och säkerhet, 24 platser åk 1
Hantverksprogrammet, HV, Stylist - skönhet och hälsa, 24 platser
åk 1
Handels- och administrationsprogrammet, HP, Butiksledning,
24 platser åk 1
Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, inriktningar: Stylist, Webb,
Musik, Spa- Friskvård och hälsa, Skydd och säkerhet, 24 platser
åk 1
alla med start fr. o m läsåret 2010/2011, fullt utbyggt år
2012/2013 med en omfattning av totalt 360 elever.
Ärendet har 2009-04-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 15 september 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-04-24.
Yttrande daterat 2009-08-03.
Justerare
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Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
avstyrks, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 105 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 110

Ansökan från Lars Sonesson om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Höörs kommun Dnr 32-2009:1096 - Yttrande
Dnr 2009.166 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Lars Sonesson avstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
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
fr. o m 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.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 15 september 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-04-24.
Yttrande daterat 2009-08-03.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Lars Sonesson avstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 106 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 111

Ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Hässleholms kommun Dnr 32-2009:1058
- Yttrande
Dnr 2009.168 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
Drivkraft Värend ABs ansökan tillstyrks då utbildningen tillför
kommunen en ny inriktning.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande om att förvaltningen förslag till
yttrande 2009-08-03, i vilket man föreslå att ansökan avslås skall
utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
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 fr.o.m. 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.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 15 september 2009.

Justerare
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-04-27.
Yttrande daterat 2009-08-03.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Drivkraft Värend AB avstyrks, utgör barnoch utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, 107 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Karin Nilsson (m) yrkar att yttrande avges om att ansökan från
Drivkraft Värend AB tillstyrks då utbildningen tillför kommunen en
ny inriktning.
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03 i vilket man
föreslår att ansökan från Drivkraft Värend AB avstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Karin Nilssons yrkande och
dels på Willy Ohlssons yrkande och finner Karin Nilssons yrkande
bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Karin Nilssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Karin Nilssons yrkande mot 5 nej-röster för
Willy Ohlssons yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunstyrelsen att Drivkraft Värend ABs ansökan
tillstyrks.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ledamot
Lena Olsson
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Lynn Thulin
Sven Davidsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare
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m
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Ja
X
X
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Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

Sid

X
X
X
X
5

Avstår

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2009-08-27

§ 112

Ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om utökad rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun Dnr 32-2009:1271
- Yttrande
Dnr 2009.165 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB avstyrks, utgör
barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2009-04-23 kommunen möjlighet
att yttra sig över Ljud & Bildskolan LBS ABs 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 Samhäll Journalistik, specialutformat program närliggande
Samhällsvetenskapsprogrammet, SP, (20 platser åk 1) med start
fr. o m 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.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast
den 15 september 2009.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2009-04-24.
Yttrande daterat 2009-08-03.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2009-08-03, i vilket man
föreslår att ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB avstyrks, utgör
barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2009-08-13, § 108 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Eva Persson (c) med instämmande av Willy Ohlsson (s) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Justerare
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§ 113

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2009-08-27 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lena Olsson, ordförande
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Andersson, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Christian Örn, rektor
P-O Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Inger Persson, rektor
Christel Ternemo, specialpedag. samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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3
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§ 114

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1
Slutförslag till rektorsorganisation.
Dnr 2007.378 001

Justerare

2

Direktiv för administrativ utredning/översyn inför ny
ledningsorganisation.
Dnr 2007.378 001

3

Svar till Skolinspektionen avseende anmälan angående tillgång
till skolbarnsomsorg i Hässleholms kommun.
Dnr 2009.45 710

4

Öppna jämförelser 2009 för grundskolan. Muntlig information.

5

Föräldraföreningen för dyslektiska barn i samarbete med
Hässleholms stadsbibliotek utställning på temat att hjälpa barn
läsa, skriva, stava.

6

Elisabeth Svenssons, Läredaskolan tackkort för presenten i
samband med pensioneringen.

7

Birgitta Fors, Sösdala tackkort för presenten i samband med
pensioneringen.
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§ 115

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1
Skrivelse daterad 2009-07-06 från Linda Gottschalk i
Perstorp där hon framför att det är ett glädjande besked
att Christian Örn förordnas på tjänsten som rektor vid
Silviaskolan.
Dnr 2009.204 023

Justerare

2

Skrivelse daterad 2009-06-14, från föräldrarna till barn som
gått i klass 1 vid Läredaskolan läsåret 2008-2009 och nu skall
börja i klass 2, avseende lärarresursen i klass 2.
Dnr 2009.257 611

3

Skrivelser daterade 2009-06-29 från personal vid Kärnhusets
förskola och Speldosans förskola i Tormestorp samt förskolan
Metropol i Tyringe med anledning av barn- och
utbildningsnämndens beslut att avgiftsbelägga den pedagogiska
lunchen.
Förvaltningschefens svarsskrivelse 2009-07-02.
Dnr 2009.263 029

4

Anmälan om situation för två barn vid Lillgårdens förskola.
Skolinspektionens beslut 2009-06-18 att inget finns att erinra
mot Hässleholms kommun när det gäller arbetet med att
motverka kränkande behandling mellan barn.
Dnr 2008.277 710

5

Kommunstyrelsen beslut 2009-06-17, § 146 avseende
planeringsramar för budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.
Dnr 2009.277 041

6

Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-15, § 77 att bifalla
motion om krav på skadestånd vid vandalisering.
Dnr 2006.312 101

7

Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-15, § 78 att med
hänvisning till dels kommunledningskontorets yttrande och dels
till rådande budgetläge avslås motionen angående om- och
tillbyggnad av Grönängsskolans gymnastiksal.
Dnr 2008.249 101
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-15, § 80 att
-

förslagen på nedbrutna verksamhetsmål från nämnder och
bolagsstyrelsen gällande år 2009 godkänns
- Arbetet med att ta fram lämpligt antal mål, i vissa fall
reducerad, ska fortsätta.
Dnr 2009.44 012

Justerare
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