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Diarienummer

2011-04-06

§ 94

Ändring av föredragningslistan
Föredragningslistan ändras enligt följande:
Ärende om försäljning av fastigheten Ryssjan 6 i Hässleholm läggs till
föredragningslistan och behandlas som ärende 18.
Ärende om bidrag till Västra Göinge Hembygdsförening läggs till föredragningslistan
och behandlas som ärende 19.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 95

Uppsägning av avtalet med arrendator av Turbanhallen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

1. Hyresavtalet samt inventarier och annan utrustning som finns i Turbanhallen
överlåts kostnadsfritt till nuvarande arrendator med övertagande den 1 januari 2012.

2. Reglering av budget mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden hanteras i
budgetberedningen för 2012.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
Turbanhallen är en av två bowlinghallar i Hässleholms tätort. Turbanhallen drivs aven
arrendator som hyr lokaler och utrustning av kommunen. Arrendator och
fritidsnämnden har ett avtal som reglerar förhållande kring skötsel och drift av
Turbanhallen.

Efter diskussioner mellan arrendator och fritids chefen är parterna överens om att
arrendator övertar hyresavtalet och utrustningen från och med den 1 januari 2012.
Arrendator har förvarnat om höjningar av avgifterna för bowlingklubbarna.
Fritidsförvaltningen avser att lyfta frågan om kompensation för föreningarna på grund
av avgiftshöjningen. Kompensationen kommer att rymmas inom fritidsnämndens ram.
Frågan om reglering av kostnader och intäkter mellan kommunstyrelsen och
fritidsnämnden bör hanteras i budgetprocessen för 2012. Kostnaderna för tekniska
avdelningen uppgick 2010 till 446 900 kronor och intäkterna för fritidsnämnden
uppgick till 72 000 kronor.
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att nuvarande arrendator får överta
hyresavtalet samt att inventarier och annan utrustning som finns i Turbanhallen överlåts
kostnadsfritt till nuvarande arrendator med övertagande den 1 januari 2012. Det finns
per den 31 december 2011 ett bokfört värde för utrustning på totalt 255 647 kronor. Ska
det överföras kostnadsfritt medför det en nedskrivning på 255 647 kronor.

Sänt till:
Fritidsnämnden
Ekonomistaben
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 96

Ansökan från Branssonskolan AB om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen avstyrker ansökan i sin helhet.
Reservation
Urban Widmark (M) deltar ej i beslutet.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-15 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Branssonskolan AB om godkännande som huvudman för en
fristående grundskola i Hässleholms kommun från och med läsåret 201212013.

Ansökan avser 120 elever i årskurserna 6-9 och ska vara fullt utbyggd 2016.
Ärendet har internremitterats till bam- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 79.

Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 97

Ansökan från IT-media och Turismgymnasiet i Lund AB om
godkännande som huvudman för fritidshem, fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan i sin helhet.

Reservation
Urban Widmark (M) deltar ej i beslutet.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-25 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från IT -media och Turismgymnasiet i Lund AB om godkännande
som huvudman för fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Hässleholms kommun från och med läsåret 2012/2013.
Ansökan avser 332 elever i årskurserna förskoleklass - årskurs 9 och ska vara fullt
utbyggd 2015.
Ärendet har internremitterats till bam- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 80.

Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Skol inspektionen (justerat protokoll)

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 98

Ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till bam- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-03-01 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun från och med läsåret 2012/2013.
Ansökan avser samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap med
en omfattning av totalt 40 platser och ska vara fullt utbyggd 201412015.
Ärendet har internremitterats till bam- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 81. Bam- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan tillstyrks.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 98

Sänt till:
Bam- och utbildningnämnden
Skol inspektionen (justerat protokoll)

Justering
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§ 99

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen remissvar till Skolinspektionen utgörs av barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, enligt
vilken ansökan avstyrks i sin helhet.

Yrkande
Tommy Nilsson (S) och Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-25 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun från och med läsåret 201212013.
Ansökan avser följande:
Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk - stylist , 24 årsplatser (totalt 72
platser).
Sarnhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskapjournalist, jurist och
lärare, 24 årsplatser (totalt 72 platser).
Barn- och fritids programmet inriktning Fritid och hälsa - SPA - Fitness och hälsa, 24
årsplatser (totalt 72 platser).
Handel- och administrationsprogrammet inriktning Handel och service Affårsekonom, 24 årsplatser (totalt 72 platser).
Teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling, 24 årsplatser (totalt 72
platser).
Utbildningarna ska vara fullt utbyggda 2014.
Ärendet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 82. Bam- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan avstyrks i
sin helhet.
Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 100

Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att yttrande avges där Vård- och omsorgsprogrammet och
Bam- och fritids programmet avstyrks och övriga program i ansökan tillstyrks.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till bam- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-21 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun från och med läsåret
201212013.

Ansökan avser följande:
Fordons- och transportprogrammet inriktning Karosseri och Lackering, 6 årsplatser
(totalt 18 platser)
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts. § 100

Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Fastighet, 4 årsplatser (totalt 12 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Yvs, 4 årsplatser (totalt 12 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk, 6 årsplatser (totalt 18 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Florist, 6 årsplatser (totalt 18 platser)
Vård- och omsorgsprogrammet inriktningar saknas, 6 årsplatser (totalt 18 platser)
Bam- och fritids programmet inriktning Fritid och hälsa, 4 årsplatser (totalt 12 platser)
Bam- och fritids programmet inriktning Pedagogiskt arbete, 4 årsplatser (totalt 12
platser)
Naturbruksprogrammet inriktning Djur, 4 årsplatser (totalt 12 platser)
Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård, 4 årsplatser (totalt 12 platser)
Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk, 4 årsplatser (totalt 12 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013 och ska vara fullt utbyggt år
2015.
Ärendet har internremitterats till bam- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 83. Bam- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan tillstyrks i
sin helhet.
Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering
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§ 101

Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till fönnån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas i sin helhet.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till bam- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-21 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med läsåret
201212013.

Ansökan avser följande:
Bam- och fritidsprograrnmet inriktning Fritid och hälsa 8 årsplatser (totalt 24 platser)
Hotell- och turismprogrammet inriktning Hotell och konferens, 6 årsplatser (totalt 18
platser)
Justering

Utdraget bestyrkes
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Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013 och ska vara fullt utbyggt år
2015.
Ärendet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 84. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan tillstyrks i
sin helhet.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering
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§ 102

Ansökan från Karlsson Akersberga Bygg AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan från Karlsson Åkersberga B ygg AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas i sin helhet.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-22 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med
läsåret 201212013.
Ansökan avser följande:
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri, 16 årsplatser (totalt 48 platser)
Bygg- och anläggnings programmet inriktning Husbyggnad 25 årsplatser (totalt 75
platser)
Justering

Utdraget bestyrkes
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Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Mark och anläggning, 25 årsplatser
(totalt 75 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 201212013 och ska vara fullt utbyggt år 2014.
Ärendet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 85. Bam- och utbildningsnämnden föreslår att ansökan tillstyrks i
sin helhet.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen Gusterat protokoll)

Utdraget bestyrkes
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§ 103

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen remissvar till Skolinspektionen utgörs av bam- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, enligt
vilken sarnhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap tillstyrks och
övriga program i ansökan avstyrks.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas i sin helhet.

Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till bam- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.

Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och l nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-28 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Plus gymnasiet AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med läsåret 2012/2013.

Ansökan avser följande:
Estetiska programmet inriktning Estetik och media - Reklam och Webb, 24 årsplatser
(totalt 72 platser)
Justering

Utdraget bestyrkes
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Hotell- och turismprogrammet inriktning Hotell och konferens - Resor, Hotell och
konferens 24 årsplatser (totalt 72 platser)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap - Journalist, jurist och
lärare, 24 årsplatser (totalt 72 platser)
Bygg och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad - Bygg och anläggning, 24
årsplatser (totalt 72 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 201212013 och ska vara fullt utbyggt år 2014.
Ärendet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 86. Bam- och utbildningsnämnden förslår att ansökan tillstyrks
avseende samhälls vetenskaps pro grammet - inriktning samhällsvetenskap men att
övriga program i ansökan avstyrks.

Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 104

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen remissvar till Skolinspektionen utgörs av bam- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, enligt
vilken EI- och energiprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet samt VVS och
fastighets skötsel tillstyrks och övriga program avstyrks.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att ansökan ska avstyrkas i sin helhet.
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till bam- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-16 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med läsåret 2012/2013.
Ansökan avser följande:
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad, 5 årselever (totalt 15
platser)
Justering

Utdraget bestyrkes
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Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri, 4 års elever (totalt 12 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Plåtslageri, 4 års elever (totalt 12 platser)
EI- och energiprogrammet inriktning Elteknik, 6 årselever (totalt 18 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil 5årselever (totalt 15 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Karosseri och lackering, 5 års elever
(totalt 15 platser)
Handels- och administrationsprogrammet inriktning Administrativ service, 4 års elever
(totalt 12 platser)
Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och service, 4 årselever
(totalt 12 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Frisör, 4 års elever (totalt 12 platser)
Hotell- och turismprogrammet inriktning Hotell och konferens, 4 årselever (totalt 12
platser)
Hotell- och turism programmet inriktning Turism och resor, 4 årselever (totalt 12
platser)
Industritekniska programmet inriktning Svetsteknik, 5 årselever (totalt 15 platser)
Vård- och omsorgsprogrammet inriktningar saknas, 5 årselever (totalt 15 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning VyS, 3 års elever (totalt 9 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Ventilationsteknik, 3 års elever (totalt 9
platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 201212013 och ska vara fullt utbyggt år 2014.
Ärendet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 87. Barn- och utbildningsnämnden förslår att ansökan tillstyrks
avseende EI- och energiprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet samt VYS och
fastighetsskötsel tillstyrks men att övriga program i ansökan avstyrks.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering
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§ lOS

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Kristianstads kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan i sin helhet.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-16 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun från och med
läsåret 201212013.
Ansökan avser följande:
Hantverksprogrammet imiktning Övriga hantverk - Stylist, 25 årselever (totalt 75
platser)
Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning - Modedesign, 16 årselever
(totalt 48 platser)
Estetiska programmet imiktning Bild och formgivning - Inredningsdesign, 16 årselever
(totalt 48 platser)
Samhällsvetenskapsprogrammet imiktning Beteendevetenskap, 16 årselever (totalt 48
platser)
Humanistiska programmet imiktning Kultur, 16 årselever (totalt 48 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 201212013 och ska vara fullt utbyggt år 2014.
Ärendet har intemremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 88. Barn- och utbildningsnämnden förslår att ansökan avstyrks i
sin helhet.

Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering
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§ 106

Ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen remissvar till Skolinspektionen utgörs av barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, enligt
vilken ansökan tillstyrks i sin helhet.
Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att remissvar avges i enlighet med bam- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, efter att
följande stycke på sidan 3 under rubriken "4 Sammanfattning" tagits bort:
"Hässleholms kommun yrkar att ansökan från Hörby Yrkes gymnasium AB tillstyrks i
sin helhet."
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och fInner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voterings proposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och l nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.

Justering
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Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-22 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hörby kommun från och med läsåret
201212013.

Ansökan avser följande:
Barn- och fritid sprogrammet inriktning Pedagogiskt arbete, 16 årselever (totalt 48
platser)
Bam- och fritids programmet inriktning Fritid och hälsa 16 årselever (totalt 48 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil, 16 årselever (totalt 48 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 201212013 och ska vara fullt utbyggt år 2015.
Ärendet har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 89. Barn- och utbildningsnämnden förslår att ansökan tillstyrks i
sin helhet.

Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Justering
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§ 107

Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen remissvar till Skolinspektionen utgörs av barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, enligt
vilken ansökan tillstyrks i sin helhet.

Reservation
Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar att remissvar avges i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-03-16, reviderat 2011-03-21, efter att
följande stycke på sidan 3 under rubriken "4 Sammanfattning" tagits bort:
"Hässleholms kommun yrkar att ansökan från Baggium Utbildning AB för etablering i
Hörby tillstyrks i sin helhet."
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs yrkande
bifallet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande voteringsproposition: "Den som
bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons
yrkande röstar nej".
2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar
ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genom skrivelse daterad 2011-02-22 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Hörby kommun från och med läsåret 2012/2013.

Justering

~ c:....~-t~}j

Utdraget bestyrkes

i

~.

HÄSSLEHOLMS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 (30)

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTI

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-04-06

Forts. § 107

20111189 612

Ansökan avser följande:
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad, 4 års elever (totalt 12
platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Mark och anläggning, 4 års elever (totalt
12 platser)
Bygg- och anläggnings programmet inriktning Måleri, 4 årselever (totalt 12 platser)
EI- och energiprogrammet inriktning elteknik, 6 årselever (totalt 18 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil, 4 årselever (totalt 12 platser)
Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och service, 6 årselever
(totalt 18 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk, 4 års elever (totalt 12 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Florist, 4 årselever (totalt 12 platser)
Vård- och omsorgsprogrammet inriktningar saknas, 6 årselever (totalt 18 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning VyS, 6 års elever (totalt 18 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Transport, 4 årselever (totalt 12 platser)
Utbildnings start planeras till läsåret 201212013 och ska vara fullt utbyggt år 2015.
Ärendet har internremitterats till bam- och utbildningsnämnden som yttrat sig genom
beslut 2011-03-24, § 90. Barn- och utbildningsnämnden förslår att ansökan tillstyrks i
sin helhet.

Sänt till:
Bam- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen (justerat protokoll)

Utdraget bestyrkes
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§ 108

Detaljplan för Limkokaren med flera - utställning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslaget till detaljplan för
Limkokaren med flera i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan Limkokaren med flera, i Hässleholm, Hässleholms kommun,
är under perioden 30 mars - 27 april 2011 utställd för granskning.
PIanområdet är beläget i centrala Hässleholm strax utanför stadskärnan. PIanområdet
ligger väster om järnvägen och avgränsas av Viaduktgatan i söder, Finjagatan i nordost
och Vankivavägen i väster.
Kvarteret Limkokaren ligger i centrala Hässleholm och har potential att utveckla ett
attraktivt stadsnära boende, med mycket god tillgång till både kommunikationer och
natur. PIanområdet fanns med redan i fördjupningen av översiktsplanen från 1995, men
har ännu inte byggts ut. I Hässleholm finns överhuvudtaget stor potential för boende
och pIanområdet är beläget i en del av staden som under flera år framöver kommer att
utvecklas. Finja Prefab AB har den 28 maj 2008 bett om detaljplaneläggning för
kvarteret Limkokaren med flera.
Syftet med detaljplanen för kvarteret Limkokaren med flera är att skapa förutsättningar
för att utveckla en blandad stadsbebyggelse, med en- och flerfamiljsbostäder, samt viss
verksamhet i form av handel, kontor och/eller centrumfunktion

Sänt till:
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§ 109

Detaljplan för Asmoarp 1:1 med flera (vindkraftverk på
Nävlingeåsen) - samråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot samrådsförslaget till
detaljplan för Asmoarp 1: 1 med flera (vindkraftverk på Nävlingeåsen) i Hässleholms
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att utställningshandlingen kompletteras med
fler bilder från Hovdala och Hässleholm samt en redovisning av vilka fastigheter inom
aktuellt område som ägs av vindkraftsexploatören och uppgifter om hur strandskyddet
ska hanteras.

Protokollsanteckning
Tommy Nilsson (S) medges lägga bilagd protokollsanteckning
Yrkande
Urban Widmark (M) föreslår att utställningshandlingen kompletteras med fler bilder
från Hovdala och Hässleholm samt en redovisning av vilka fastigheter inom aktuellt
område som ägs av vindkraftsexploatören och uppgifter om hur strandskyddet ska
hanteras.
Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Asmoarp 1: 1 med flera, Vindkraftpark på Nävlingeåsen, är
under perioden 18 mars - 15 april 2011 ute på samråd med berörda sakägare och
myndigheter.
Detaljplaneområdet är beläget cirka 7 kilometer söder om Hässleholms tätort mellan
Sandåkra och Nävlinge inom den västra delen av Nävlingeåsen
En förfrågan har inkommit till Hässleholms kommun från Isjön Vindkraft AB, HS Kraft
AB och Vingkraft AB om att få uppföra en produktionsanläggning för förnybar elenergi
med sammanlagt 23 vindkraftverk på fastigheterna: Asmoarp 1:1, Nävlinge 1:1,4:18
och 62:1, Nävlinge-Attarp 1:4, Nösdala 1:14 samt Sandåkra 2:12,3:7(1:27),3:14 och
12:1. Området är utpekat i tillägget till Hässleholms kommuns översiktsplan med tema
Vindkraft som ett område där vindkraft kan få högre prioritet än andra allmänna
intressen. Vindförhållandena bedöms som goda enligt tillgängliga vinddata. Det
aktuella området är relativt glest befolkat och används idag i huvudsak för
skogs produktion.
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Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra produktionsanläggningar för
vindkraft samt minimera deras påverkan på skogs produktion och jakt i området.

B ilaga: Protokollsanteckning

Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Detaljplan för Asmoarp 1: 1 med flera (Vindkraftverk på
Nävlingeåsen)
Vi socialdemokrater har inget emot att man anlägger en vindkraftspark och bygger vindkraftverk på berörda fastigheter på Nävlingeåsen. Vi anser att det är ett lämpligt och skyddat
område för vindkraft.
Däremot vill vi att man utvärderar etableringen av vindkraftsparken när den är färdigbyggd.
Detta ska ske inom ett år efter att hela vindkraftsparken är etablerad. Det ska vara en enkel
utvärderingen där sakägare och andra berörda i omgivningarna runt området har möjlighet att
uttala sig om hur man upplever vindkraftsutbyggnaden bland annat vad det gäller den visuella
upplevelsen, hur man uppfattar ljudet, skuggbildningarna, ljusblink, mm.
Några ytterligare etableringar eller detaljplaneläggningar på andra platser i kommunen ska
inte få påbörjas innan denna utvärdering är gjord.

Hässleholm 2011-04-20
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Tommy Nilsson
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~

~ HÄSSLEHOLMS
#~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (30)

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS

ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-04-06
20111312 005

§ 110

Verksamhetsberättelse 2010 för IT-nämnd Skåne Nordost
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för beslut.
Beskrivning av ärendet
IT -nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse för nämndens verksamhet
avseende tiden 2010-01-01 till och med 2010-12-31.
Hässleholms kommuns revisorer har upprättat granskningsrapport som tillstyrker att
nämnden beviljas ansvarsfrihet.

Sänt till:
IT-nämnd
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§ 111

Försäljning av fastigheten Ryssjan 6 i Hässleholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Hässleholm Ryssjan 6 till Anders
Gustavsson och Lisbeth Pålsson för en köpeskilling av 1 650 000 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga
handlingar.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hässleholm Ryssjan 6 ligger på Karpvägen 8 i Norra Sjörröd. Den
förvärvades av kommunen 1991 och var då en vanlig bostad. Den har under alla åren
nyttjats som förskola. Då verksamheten nu har upphört och det inte föreligger behov av
motsvarande föreslås att den säljs och åter kan nyttjas som bostad.
Fastighetens areal är 1 191m2.
En oberoende värderingsman har värderat fastigheten till 1 700 000 kronor. För att åter
kunna nyttja den som bostad krävs en hel del renoveringar vilket motiverar
köpeskillingen. Fastigheten har sålts via fastighetsmäklare och varit utannonserad.
Högsta bud har tagits.

Sänt till:
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Bidrag till Västra Göinge Hembygdsförening
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Västra Göinge Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 15000 kronor.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beskrivning av ärendet
Västra Göinge Hembygdsförening (VGH) har inkommit med en skrivelse där man
redogör för den skadegörelse som sker i hembygdsparken, bland annat sönderslagna
fönsterrutor. VGH redovisar också hur husen i hembygdsparken är undermåligt
underhållna. Alla husen behöver målas, vindskenor och en del hörnknutar behöver
bytas. En del hus får överhuvudtaget inget underhåll alls. Ökad skadegörelse, höga eloch värmekostnader innebär att fastigheterna inte kan få det underhåll som erfordras.
VGH har även redovisat de kostnader som föreningen har för att arrangera
nationaldagsfuande och genomföra valborgsmässofuande på K vambacken.
Efter samråd med kommunledningen föreslås att VGH beviljas ett extra driftbidrag med
15 000 kronor.

Bilaga:
Protokollsanteckning

Sänt till:
Västra Göinge Hembygdsförening
Ekonomiavdelningen

Justering
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