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Datum

Sid

2007-08-29

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35
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Bo-Anders Thornberg (m) ordf
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Tommy Nilsson (s) 2:e v ordf
Pär Palmgren (m)
Douglas Roth (m)
Jan Nilsson (c)
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Justering

B-A T
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Ersättare: Patrik Jönsson

Paragrafer §§ 160-169

Anslagets nedtagande 2007-10-05

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid

2

§ 160

Förskoleklass även i Montessoriverksamheten
– Svar på motion
Dnr 2006/651

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Motionen bifalls genom att kommunen ställer sig positiv
till förslaget i motionen om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att utreda behov av lokaler för förskoleklasser och att det läggs in i kommunens långsiktiga
lokalplan.

Beskrivning av ärendet
I en motion 2006-08-24 föreslog Barbro Bengtsson, c, att
Barn- och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att införa
förskoleklasser i hela kommunens Montessoriverksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden har enligt § 10/2007 uttalat
sig positiv till motionärens förslag och föreslår att Hässleholms Montessorigrundskolas behov av lokaler utreds och
läggs in i kommunens långsiktiga lokalplan.
______

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS AU 2007-08-08 § 214
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Motionen bifalls genom att kommunen ställer sig positiv
till förslaget i motionen om förskoleklass inom kommunens Montessoriverksamhet och uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att utreda behov av lokaler för förskoleklasser och att det läggs in i kommunens långsiktiga
lokalplan.

____________________
Sänt till:
Bun

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 161

Fler barnomsorgsplatser i Stoby – Svar på
motion
Dnr 2007/240

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

-

Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från
Barn- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår att
utredning pågår med målet att ny avdelning ska tas i
bruk i Stoby under sommaren 2008.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
I en motion inlämnad 2007-03-23 begär Andreas Dahlberg,
s, och Willy Ohlsson, s, att kommunen ska inrätta cirka 30
stycken nya barnomsorgsplatser i Stoby för att tillgodose
behovet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig enligt §
91/2007 och besvarar motionen med hänvisning till att
nämnden redan utreder behovet med målsättningen att en
ny avdelning i Stoby ska tas i bruk under sommaren 2008.
______

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS AU 2007-08-08 § 216
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

-

Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från
Barn- och utbildningsförvaltningen av vilket framgår att
utredning pågår med målet att ny avdelning ska tas i
bruk i Stoby under sommaren 2008.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

____________________
Sänt till:
Bun

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 162

Upprustning av P2:s motionsslinga – Svar på
motion
Dnr 2007/404

101

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige föreslås följande beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen
inkomma med åtgärds- och kostnadsförslag för upprustning av motionsslingan på P2.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
I en motion inlämnad 2007-05-23 föreslår Patrik Jönsson,
sd, och Harald Lind, sd, att motionsslingan på P2 rustas upp
genom att löparbanan höjs och dräneras så att den står klar
till hösten 2007.
Fritidsnämnden besvarar motionen enligt § 54/2007 genom
att hänvisa till yttrande i vilket anges att kostnaden
beräknas till 1 miljon kronor och att ärendet föreslås
hänskjutas till budgetberedningen inför budget 2008.
Yrkande
Patrik Jönsson, sd, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_______

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS AU 207-08-08 § 217
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Fritidsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen
inkomma med åtgärds- och kostnadsförslag för upprustning av motionsslingan på P2.
Motionen skall därmed anses vara besvarad.

____________________

Sänt till:
Fn
Ek

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 163

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
-

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

2007.216
260
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Arrenden, uthyrning av
bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter samt
avtal, varigenom kommunen tillförsäkras rätt till arrende
eller hyra, gällande upplåtelser för tid om högst fem år
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2007-08-15
2007.33
274
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Bostadsanpassningsbidrag
beslutade av chefen för exploateringsavdelningen daterat
2007-08-15
2007.34
257
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning –
Delegationsprotokoll avseende Förköpsärende beslutade av
chefen för exploateringsavdelningen daterat 2007-08-15

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS § 163 forts
2007.22
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll delegat Curt-Erik Karlsson för
tidsperiod t.o.m. 2007-08-15
2007.382
002
Arbetsmarknad- och kompetensutveckling –
Delegationsprotokoll delegat Curt-Erik Karlsson för
tidsperiod t.o.m. 2007-08-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Sammanträdesprotokoll
2007-08-08.

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 164

Övriga anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

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

2007.58
049
Ekonomikontoret – Finansrapport per 2007-07-31
2007.30
109
Ekonomikontoret – Kommunal månadsstatistik per juli 2007
Kommunförbundet Skåne – Sammanträdesprotokoll från
2007-06-18

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 165

Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Osby kommun – Yttrande
Dnr 44-2007:1541
Dnr 2007/344

612

Kommunstyrelsens beslut
-

Ansökan från Baggium AB tillstyrks och Barn- och
utbildningsnämndens yttrande åberopas.

Beskrivning av ärendet
Skolverket har 2007-04-23 för yttrande översänt ansökan
från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Osby kommun fr.o.m. läsåret
2008-2009.
Ansökan avser:
Samhällsvetenskapsprogrammet (5 platser årskurs 1), och
specialutformat program närliggande Fordonsprogrammet (5
platser årskurs 1) med start fr.o.m. läsåret 2008-2009, fullt
utbyggt år 2010-2011 med en omfattning av totalt 30
elever.
Programmen i ansökan kommer att erbjudas elever som
vistas på behandlingshem. Detta möjliggör att elever i en
svår situation kan få gymnasieutbildningen i kombination
med vistelse på behandlingshemmet.

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29
KS § 165 forts
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan
tillstyrks.
Yrkande
Per-Åke Purk, v, yrkar att ansökan avstyrks.
____________________

Sänt till:
Skolverket + BUNs prot. + BUNs yttrande
BUN

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 166

Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun –
Yttrande
Dnr 44-2007:1540
Dnr 2007/354

612

Kommunstyrelsens beslut
-

Ansökan från Baggium AB tillstyrks och barn- och
utbildningsnämndens yttrande åberopas.

Beskrivning av ärendet
Skolverket har 2007-04-25 för yttrande översänt ansökan
från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m.
läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Årligt intag på 52 elever fördelat på 9 specialutformade
yrkesinriktade program med start fr.o.m. läsåret 20082009, fullt utbyggt år 2010-2011 med en omfattning av
totalt 156 elever.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan
tillstyrks.

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS § 166 forts
Yrkande
Tommy Nilsson, s, och Per-Åke Purk, v, yrkar att ansökan
avstyrks.
Peter Groth, mp, yrkar att ansökan ska tillstyrkas.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på dels att ansökan tillstyrks
och dels att den avstyrks och finner att ansökan ska
tillstyrkas.
Votering
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som vill tillstyrka ansökan röstar ja.
Den som vill avstyrka ansökan röstar nej.”
9 ja-röster och 5 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja:
Lars Olsson, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Jan
Nilsson, c, Christer Caesar, kd, Winnie Aronsson, fp, Torsten
Ising, fv, Peter Groth, mp, Bo-Anders Thornberg, m.
Följande röstar nej:
Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk, v.
Följande avstår från att rösta:
Patrik Jönsson, sd.
____________________
Beslut till:
Skolverket + BUNs prot + BUNs yttr
BUN

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 167

Ansökan från UVS Gymnasium om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun –
Yttrande
Dnr 44-2007:1613
Dnr 2007/355

612

Kommunstyrelsens beslut
-

Ansökan från UVS Gymnasium avstyrks och barn- och
utbildningsnämndens yttrande åberopas.

Beskrivning av ärendet
Skolverket har 2007-04-26 för yttrande översänt ansökan
från UVS Gymnasium om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m.
läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Specialutformat program, inriktning Hotell och Restaurang
(HR)- måltidsservice (32 platser årskurs 1) med start
fr.o.m. läsåret 2008-2009, fullt utbyggt år 2010-2011 med
en omfattning av totalt 96 elever.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan
avstyrks.

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes
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KS § 167 forts
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till förslaget att avstyrka
ansökan.
____________________
Beslut till:
Skolverket + BUNs prot + BUNs yttr
BUN

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 168

Ansökan från Liber Hermods AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun –
Yttrande
Dnr 44-2007:1476
Dnr 2007/319

612

Kommunstyrelsens beslut
-

Ansökan från Liber Hermods AB avstyrks och barn- och
utbildningsnämndens yttrande åberopas.

Beskrivning av ärendet
Skolverket har 2007-04-19 för yttrande översänt ansökan
från Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
fr.o.m. läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Samhällsvetenskapsprogrammet (30 platser årskurs 1),
Naturvetenskapsprogrammet (30 platser årskurs 1) samt
Handels- och administrationsprogrammet (30 platser
årskurs 1) med start fr.o.m. läsåret 2008-2009, fullt
utbyggt år 2010-2011 med en omfattning av totalt 270
elever.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan
avstyrks.

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS § 168 forts
Yrkande
Tommy Nilsson, s, yrkar bifall till förslaget att avstyrka
ansökan.
____________________
Beslut till:
Skolverket + BUNs prot + BUNs yttr
BUN

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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§ 169

Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun – Yttrande
Dnr 44-2007:1107
Dnr 2007/294

612

Kommunstyrelsens beslut
-

Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB avseende
utbildning LBS Musikproduktion avstyrks.
Ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB avseende
utbildning LBS Spelutveckling tillstyrks.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande åberopas.
Beskrivning av ärendet
Skolverket har 2007-04-02 för yttrande översänt ansökan
från Ljud och Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun fr.o.m. läsåret 2008-2009.
Ansökan avser:
Specialutformade program, LBS Spelutveckling (32 platser
årskurs 1) samt LBS Musikproduktion (32 platser årskurs 1)
med start fr.o.m. läsåret 2008-2009, fullt utbyggt år 20102011 med en omfattning av totalt 192 elever.

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-08-29

Sid
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KS § 169 forts
Yrkande
Tommy Nilsson, s, och Per-Åke Purk, v, yrkar att ansökan i
sin helhet ska avstyrkas.
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på ansökan avseende
utbildning LBS Musikproduktion och finner att den avstyrks.
Ordföranden ställer därefter beträffande utbildning LBS
Spelutveckling proposition på dels att ansökan tillstyrks och
dels att den avstyrks och finner att ansökan tillstyrks.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
”Den som tillstyrker ansökan röstar ja.
Den som avstyrker ansökan röstar nej.”
9 ja-röster och 5 nej-röster avges. 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja:
Lars Olsson, c, Pär Palmgren, m, Douglas Roth, m, Jan
Nilsson, c, Christer Caesar, kd, Winnie Aronsson, fp, Torsten
Ising, fv, Peter Groth, mp, Bo-Anders Thornberg, m.
Följande röstar nej:
Tommy Nilsson, s, Lena Wallentheim, s, Alf Nilsson, s, Irene
Nilsson, s, Per-Åke Purk v.
Följande avstår från att rösta:
Patrik Jönsson, sd.
____________________
Beslut till:
Skolverket + BUNs prot + BUNs yttr
BUN

Justering

B-A T

PG

Utdraget bestyrkes

