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BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
2011-03-24

Översyn av verksamheten vid SM/IV
Ansökan om godkännande med rätt till bidrag att bedriva enskild
pedagogisk omsorg för dag och natt – Mariana Dragoman
Gymnasieskolans organisation vid den preliminära antagningen
läsåret 2011-2012
Anmälan angående skolsituationen för elev vid Tyringe skola –
Redovisning av åtgärder
Anmälan om diskriminering av elev vid Bjärnums skola – Yttrande
Motion angående ny vaktmästarorganisation i skolan – Yttrande
Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Uppdatering av lokalplan för förskolor – Information
Lokalförsörjning avseende förskole- och skolenheter i Vinslövs
tätort
Omvandling av Linnéskolan till grundskola
Handlingsplan utifrån gjord medarbetarenkät – Information
Anmälan om kränkande behandling vid Läredaskolan – Yttrande
Förslag till livsmedelspolicy för Hässleholms kommun – Yttrande
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Ballingslövs skola
Plan för intern kontroll 2011
Avtal mellan Kommunförbundet Skåne och Barn- och
utbildningsnämnden om en regional samverkansorganisation
kring ”En skola på vetenskaplig grund”
Rapport från inspektion på enskilda förskolan Änglabus i Hästveda
Hästveda – Uppföljning av krav på verksamheten
Rapport från inspektion på enskilda förskolan och
fritidshemsverksamheten, Solrosen i Häglinge – Uppföljning av
krav på verksamheten
Rapport från inspektion på enskilda förskolan Lilla Björn AB –
Uppföljning av krav på verksamheten
Rapport från inspektion på Montessoriförskolan Villa Lärkan AB –
Uppföljning av krav på verksamheten
Rapport från inspektion på enskilda förskolan Harpan
Rapport från inspektion på enskilda förskolan Kyrkklockan
Rapport från inspektion på enskilda förskolan Prästkragen
Ansökan från Branssonskolan AB om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Hässleholms kommun –
Yttrande
Ansökan från IT-media och Turismgymnasiet i Lund AB om
godkännande som huvudman för fritidshem, fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Hässleholms kommun –
Yttrande
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Ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun – Yttrande
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun –
Yttrande
Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun – Yttrande
Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun – Yttrande
Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun – Yttrande
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun –
Yttrande
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun – Yttrande
Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun – Yttrande
Ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hörby kommun –
Yttrande
Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Hörby kommun –
Yttrande
Beslut enligt delegation
Information

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2011-03-24

Barn- och utbildningskontoret 2011-03-24
Sammanträde kl. 08:30-12:00 Utbildning kl. 13:00-14:45
Sammanträdet ajournerat kl. 09:30-10:00

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Johan Berglund (m), ordförande
Lena Svensson(c), 1:e vice ordförande
Joachim Fors (s), 2:e vice ordförande
Eva-Marie Lidén (kd)
Jonathan Jönsson (m)
Fredrik Borre (fp)
Agnetha Karlsson (mp)
Carina Westerlund (s), §§ 56–delvis § 58
Andreas Dahlberg (s)
Annika Odelstav (s)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Selwyn Gester (sd), tjg för Karina Jannerstig (sd)
Pelle Svensson (s), tjg för Carina Westerlund (s), §§ 58-92
Anders Edwall (c)
Gunnel Brännström (kd)
Paul Nordström (fv)
Pelle Svensson (s), §§ 56-57
Carina Westerlund (s), §§ 61-92 kl. 08:30-09:30, 11:00-12:00,
13:00-14:45
Lena N Andersson (s)
Linda Nilsson (v)

Personalföreträdare

Ann-Charlotte Nordbjörk (TCO), §§ 56-58, 62-66
Angela Arnesen (SACO), §§ 56-delvis § 58

Tjänstemän

Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg, §§ 56-58, 61-92
Åsa Persson, controller, §§ 56-58, 61-92
Chatarina Grahm specialpedagogisk samordnare, § 56
Cecilia Flood, biträdande rektor, § 56
Kristina Liljerup, skolområdeschef, § 60
Håkan Arvidsson, rektor, § 60
Åsa Hallén Olofsson, rektor, § 59
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Jonathan Jönsson
Barn- och utbildningskontoret fredagen 2011-04-01

Justerade paragrafer

56-92
§ 60 finns även i separat protokoll

Underskrift

Sid

1 (63)

Sekreterare

………………………………………………………………..
Ingela Svensson

Ordförande

………………………………………………………………..
Johan Berglund

Justerare

………………………………………………………………..
Jonathan Jönsson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2011-03-24

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2011-03-24

Datum då anlaget
sätts upp

2011-04-01

Datum då anslaget
tas ned

2011-04-26

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 56

Översyn av verksamheten vid SM/IV
Dnr 2011.383 612

Beslut
Kuratorsresursen vid SM/IV utökas från 50% till 75% och en tjänst
inrättas på 80% som elevcoach från och med 2011-08-01.
Kostnaden för 2011 som beräknas till 179 000 kronor tas ur barnoch utbildningsnämndens reserv.
Ärendet
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sedan år
2005 erbjudits en pedagogisk miljö där hela eller delar av elevens
gymnasieutbildning förlagts enligt individuella studieplaner som
oftast omfattat 4 läsår. Verksamheten omfattar 50 elever. Elever
med behörighet från grundskolan har påbörjat ett specialutformat
program närliggande ett nationellt program. Elever utan behörighet
från grundskolan har gått individuella programmet. Verksamheten
benämns SM/IV.
Formerna måste förändras till följd av Gy 11 och ändrad
lagstiftning. Möjligheten till specialutformade program försvinner
och Introduktionsprogrammen ersätter Individuella programmet.
Möjligheten att tillhöra särskolan upphör för elever med
neuropsykiatriska funktionshinder.
Förvaltningen har med anledning härav gjort en översyn av SM/IV
som redovisas i rapport daterad 2011-03-01. Parallellt sker
genom högskolan i Kristianstad en extern utvärdering som kommer
att redovisas under våren 2011.
I rapporten föreslås bl.a. utökning av kuratorsresursen från 50%
till 75% samt att det från och med 2011-08-01 inrättas en tjänst
som elevcoach på 80% som har social-, behandlings- eller
fritidspedagogutbildning. Kostnaden för 2011 beräknas till 179 000
kronor.
Handlingar i ärendet
Rapport över gjord översyn av SM/IV.
Gymnasiestrategens skrivelse 2011-03-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Förvaltningens förslag
Kuratorsresursen vid SM/IV utökas från 50 % till 75% och en tjänst
inrättas på 80% som elevcoach från och med 2011-08-01.
Kostnaden för 2011 som beräknas till 179 000 kronor tas ur barnoch utbildningsnämndens reserv.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 91 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Joachim Fors (s) med instämmande av Lena Svensson (c) yrkar
att beslut fattas enligt förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 57

Ansökan om godkännande med rätt till bidrag att
bedriva enskild pedagogisk omsorg för dag och natt
– Mariana Dragoman
Dnr 2011.310 717

Beslut
Ärendet återremitteras i avvaktan på kompletterande handlingar.
Förvaltningen får i uppdrag att vara Mariana Dragoman behjälplig
med att komplettera underlaget till ansökan.
Ärendet
Mariana Dragoman ansöker i skrivelse 2011-02-18 om ett
godkännande och därmed rätt till bidrag att bedriva enskild
pedagogisk omsorg för dag och natt med början under 2011 för
5-7 barn mellan 1-12 år.
Från och med den 1 juli 2009 började 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 gällande villkor för godkännande.
Handlingar i ärendet
Mariana Dragomans ansökan 2011-02-18.
Förvaltningens förslag
Mariana Dragomans ansökan om pedagogisk omsorg godkänns
med rätt till bidrag under förutsättning att de i ansökan saknade
handlingarna inkommer före starten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 94 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Beslutsgång
Yrkande
Jonathan Jönsson (m) föreslår att ärendet återremitteras och att
förvaltningen får i uppdrag att vara Mariana Dragoman behjälplig
med att komplettera underlaget till ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 58

Gymnasieskolans organisation vid den preliminära
antagningen läsåret 2011-2012
Dnr 2011.444 612

Beslut
Inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan läsåret
2011-2012 fastställs den av förvaltningen föreslagna organisationen.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget förslag.
Ärendet
Beslutad budget för 2011 avser en organisation för antalet
utbildningsplatser vid gymnasiet, per program, för antagning till åk 1
läsåret 2011-2012, vilken framgår av redovisning där även uppgifter
om sökandestatistik efter ansökningstidens utgång 2011-03-01 kan
utläsas.
Testkörningar för preliminära antagningar med olika
organisationsförslag har gjorts.
Handlingar i ärendet
Redovisning daterad 2011-03-16 över budgeterad organisation,
förstahandssökande m.m.
Förvaltningens förslag
Efter bl.a. gjorda testkörningar föreslår förvaltningen följande
organisation inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2011-2012:
Preliminär
intagning
läsåret
2011-2012
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet – Bild och formgivning
Estetiska programmet – Estetik och media

Justerare

Utdragsbestyrkande

Antal platser
24
40
32
30
0
0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Preliminär
intagning
läsåret
2011-2012

Estetiska programmet – Musik
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
Hantverksprogrammet – Finsnickeri
Hantverksprogrammet – Textil design
Industritekniska programmet – Produkt och maskinteknik
Industritekniska programmet – Svetsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet – Internationella programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet – Internationella programmet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt antal platser

Antal platser
30
16
36
0
0
16
0
0
32
30
24
60
30
66
32
498

Beslutsgång
Yrkanden
Jonathan Jönsson (m) med instämmande av Lena Svensson (c)
föreslår att inför den preliminära intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2011-2012 fastställs den av förvaltningen föreslagna
organisationen.
Sammanträdet ajourneras kl. 09:30-10:00.
Joachim Fors (s) med instämmande av Annika Odelstav (s) och Pelle
Svensson (s) föreslår att inför den preliminära intagningen till
gymnasieskolan läsåret 2011-2012 fastställs den av förvaltningen
föreslagna organisationen med tillägg av Hantverksprogrammet –
Finsnickeri.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Jonathan Jönssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Jonathan Jönssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Jonathan Jönssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla
Jonathan Jönssons förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2011-03-24

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Parti

Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa

m
c
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Jaröst
X
X

9

Nejröst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

Sid

4

Utdragsbestyrkande

Avstår från
att rösta

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 59

Anmälan angående skolsituationen för elev vid Tyringe
skola Dnr 41-2010:2350 – Redovisning av åtgärder
Dnr 2010.178 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Åsa Hallén
Olofssons och Sven-Ingvar Jönssons gemensamma svarsskrivelse.
Ärendet
Skolinspektionen tog den 1 april 2010 emot en anmälan i
rubricerat ärende.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig 2010-04-29 över anmälan
samt 2010-06-10 över anmälarens synpunkter på nämndens
yttrande.
Skolinspektionen har i beslut 2011-01-19 riktat kritik mot Hässleholms
kommun som senast den 15 april 2011 skall inkomma med
redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
beslutet.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2011-01-19.
Rektor Åsa Hallén Olofssons och områdeschef Sven-Ingvar Jönssons
gemensamma svarsskrivelse 2011-02-22.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 90 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Åsa Hallén
Olofssons och Sven-Ingvar Jönssons gemensamma svarsskrivelse.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

11

§ 60

Anmälan om diskriminering av elev vid Bjärnum skola
ANM 2010/2185 – Yttrande
Dnr 2010.355 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom skolområdeschef
Kristina Liljerups yttrande 2011-03-08.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Diskrimineringsombudsmannen framför i skrivelse 2011-01-24
önskemål om att Hässleholms kommun yttrar sig över vad som
framkommit vid ett möte med anmälaren avseende rubricerat
ärende.
Yttrandet skall efter dispens vara DO tillhanda senast den 28 mars
2011.
Handlingar i ärendet
Diskrimineringsombudsmannens skrivelse 2011-01-24 med
bifogade minnesanteckningar daterade 2010-12-22.
Skolområdeschef Kristina Liljerups yttrande 2011-03-08.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom skolområdeschef
Kristina Liljerups yttrande 2011-03-08.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 92 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sid
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§ 61

Motion angående ny vaktmästarorganisation i skolan
Dnr 2007.318 101 – Yttrande
Dnr 2011.203 611

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-02-24 antas som
yttrande över motionen, innebärande att kommunfullmäktige
föreslås avslå motionen då syftet med motionen inte uppnås med
motionens förslag till åtgärder.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medges göra följande
protokollsanteckning:
” Vi socialdemokrater och vänsterpartister anser att motionen
om vaktmästare i skolan skall bifallas.
Att utreda möjligheterna till att ha en vaktmästare på varje
skolenhet är inga konstigheter och borde göras för att ta reda på
de positiva/negativa konsekvenser som detta får.
Kanske blir det bättre?
Kanske inte?
Kanske det blir billigare?
Kanske inte?
Detta får vi inte veta om inte motionen bifalles och därför yrkar vi
socialdemokrater och vänsterpartister på att motionen ska bifallas.”
Ärendet
Kommunledningskontoret har 2011-02-03 för barn- och
utbildningsnämndens utredning och yttrande till kommunstyrelsen
översänt en av socialdemokraterna genom Helena Malje och
Andreas Dahlberg till kommunfullmäktige ställd motion med
följande förslag:
att kommunen undersöker möjligheten till att placera en
vaktmästare vid varje skolenhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-01-19, § 10 att
återremittera motionen för att inhämta yttrande från barn- och
utbildningsnämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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2011-03-24
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Handlingar i ärendet
Socialdemokraternas i Hässleholm motion daterad 2007-04-02.
Förvaltningens förslag till yttrande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 96 där man föreslog att
förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-02-24 antas som
yttrande över motionen, innebärande att kommunfullmäktige
föreslås avslå motionen då syftet med motionen inte uppnås med
motionens förslag till åtgärder.
Beslutsgång
Yrkanden
Joachim Fors (s) med instämmande av Annika Odelstav (s) yrkar
att yttrande skall avges där kommunfullmäktige föreslås bifalla
motionen.
Lena Svensson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att
förvaltningens förslag till yttrande skall antas som yttrande över
motionen, innebärande att kommunfullmäktige föreslås avslå
motionen då syftet med motionen inte uppnås med motionens
förslag till åtgärder.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att barnoch utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Ledamot
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa

Justerare

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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Parti
m
c
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Utdragsbestyrkande

Avstår

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 62

Finansiering ur barn- och utbildningsnämndens reserv
Dnr 2011.446 041

Beslut
48 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv för att
täcka mattransporter från Lyckåsa till Bjärnums och Vittsjö
skolor. Budgetposten tillförs skolområde Nordväst.
Ärendet
Den nya kostorganisationen i Bjärnum medför att maten måste
transporteras från Lyckåsa, där maten tillagas, till Bjärnums skola
och till Vittsjö skola (en dag i veckan). Kostnaderna för
transporterna, vilka inte finns med i resursfördelningen, belastar
område Nordvästs budget.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 100 där man föreslog att
48 000 kr anvisas ur barn- och utbildningsnämndens reserv för att
täcka mattransporter från Lyckåsa till Bjärnums och Vittsjö
skolor. Budgetposten tillförs skolområde Nordväst.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Joachim Fors (s) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 63

Uppdatering av lokalplan för förskolor – Information
Dnr 2011.450 290

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
På uppdrag av kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet
har FOJAB arkitekter i Lund tagit fram ett prognosinstrument för
långsiktig planering av förskolans lokalbehov i Hässleholms
kommun.
Stadsbyggnadskontoret uppdaterar årligen statistik och genomför
analys av befolkningsprognos och framtida bebyggelse.
Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet gör därefter en
analys och bearbetning av stadsbyggnadskontorets uppdaterade
material tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.
Analysen ska ligga till grund för planering och dimensionering av
kommunens förskolor.
Prognosinstrumentet har uppdaterats med statistik för Hässleholms
tätort och Vinslövsområdet. Uppdatering av övriga orter i
kommunen kommer att ske successivt under våren.
Handlingar i ärendet
Prognosinstrument, uppdaterat 2011-02-02, avseende Hässleholms
tätort och Vinslövsområdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 64

Lokalförsörjning avseende förskole- och skolenheter i
Vinslövs tätort
Dnr 2011.451 291

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet utreda det
framtida lokalbehovet vad gäller förskole- och skolenheter i
Vinslövs tätort.
Ärendet
Skolområdeschef Eva Andersson påtalar i skrivelse 2011-02-28
att Vinslövs tätort ökar på grund av de goda tåg- och
bussförbindelserna med Hässleholm, Kristianstad och Skåne i
övrigt. Delar av bebyggelsen är dessutom inne i ett
generationsskifte.
I skrivelsen redovisar Eva Andersson för situationen avseende
förskole- och skolenheter i Vinslövs tätort.
Handlingar i ärendet
Skolområdeschefens i skolområde Öst skrivelse 2011-02-28.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 109 där man föreslog att
förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet utreda det
framtida lokalbehovet vad gäller förskole- och skolenheter i
Vinslövs tätort.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 65

Omvandling av Linnéskolan till grundskola
Dnr 2011.452 291

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet ta fram förslag
till omvandling av Linnéskolans nuvarande lokaler till lokaler för
Kyrkskolans verksamhet utifrån ett ekonomiskt, pedagogiskt och
arbetsmiljömässigt perspektiv.
Förslaget skall vara klart senast 2011-12-31 för att därefter
redovisas för barn- och utbildningsnämnden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2009-11-30 bl.a. att
-

gymnasieskolans nationella/specialutformade program skall
samordnas på två enheter; Hässleholms tekniska skola och
Jacobsskolan i samband med gymnasiereformens start
höstterminen 2011.

-

Kyrkskolan skall integreras i Linnéskolan.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 110.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 66

Handlingsplan utifrån gjord medarbetarenkät –
Information
Dnr 2011.583 029

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Kommunen har tagit fram en enkät som alla såväl
tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställda (minst 6 månader)
har ombetts besvarat.
Utifrån enkätsvaren har vid respektive förvaltnings
arbetsplatsträffar diskuterats vad som är bra och vad som
kan förbättras på arbetsplatsen. En handlingsplan med tre
prioriterade områden har utifrån dessa upprättats.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en
förvaltningsgemensam handlingsplan för förbättringar med tre
prioriterade områden.
Handlingar i ärendet
Handlingsplan för förbättringar inom barn- och
utbildningsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 67

Anmälan om kränkande behandling vid Läredaskolan
Dnr 2009:3191 – Yttrande
Dnr 2009.429 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.
Ärendet
Barn- och elevombudet fick den 5 oktober 2009 in en anmälan om
kränkande behandling av elev vid Läredaskolan, vilken barn- och
utbildningsnämnden har yttrat sig över.
Anmälaren har till barn- och elevombudet avgivit synpunkter på
barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och
utbildningsnämnden yttrade sig över dessa 2010-06-24, § 98.
I skrivelse 2011-02-04 från barn- och elevombudet
redovisas anmälarens synpunkter på barn- och utbildningsnämndens
yttrande 2010-06-24 och barn- och utbildningsnämnden ombeds
yttra sig över en del uppgifter i anmälarens skrift.
Yttrandet skall efter dispens vara barn- och elevombudet tillhanda
senast den 12 mars 2011.
Handlingar i ärendet
Barn- och elevombudets skrivelse 2011-02-04.
Rektor Rose-Marie Arvidssons yttrande 2011-03-02.
Ärendets tidigare behandling
På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet
2011-03-10, § 89 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom
rektor Rose-Marie Arvidssons yttrande 2011-03-02.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet vidtagen
åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 68

Förslag till livsmedelspolicy för Hässleholms kommun
Dnr 2009.693 101 – Yttrande
Dnr 2010.388 101

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag
till livsmedelspolicy för Hässleholms kommun och översänder
detsamma till kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2010-09-27, § 77 gett kommunstyrelsen i
uppdrag att utarbeta ett förslag till livsmedelspolicy för
Hässleholms kommun. Förslaget skall redovisas till
kommunfullmäktige senast 2011-04-20. Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2010-05-25, § 122 skall vara vägledande vid
framtagandet av förslaget till policy.
I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-25 sägs att
”Köken i Hässleholms kommun rekommenderas att i sina
beställningar inom gällande ramavtal prioritera de produkter som
bedöms uppfylla krav som harmonierar med svensk miljö-,
livsmedels- och djurskyddslagstiftning.”
Kommunstyrelsen har 2010-10-22 översänt ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Förslag till livsmedelspolicy för Hässleholms kommun har tagits
fram i samverkan mellan kostansvariga inom omsorgsförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen. Vid framtagandet har
synpunkter inhämtas från miljökontoret och
kommunledningskontorets upphandlingsenhet.
Handlingar i ärendet
Förslag till livsmedelspolicy daterat 2011-02-15.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag
till livsmedelspolicy för Hässleholms kommun och översänder
detsamma till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 93 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 69

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Ballingslövs
skola Dnr 40-2010:299 –
Dnr 2010.141 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar rektor Annika Perssons
svarsskrivelse som sitt eget svar till skolinspektionen.
Ärendet
Skolinspektionen har granskat läromedlen i ämnet kemi för årskurs
4-5 avseende relationen innehåll, användning och anpassning med
särskilt fokus på framställningen av ämnet som sådant samt genus
och etnicitet.
Skolinspektionen har i beslut 2010-10-01 ställt följande krav:
-

Skolan måste säkerställa att alla elever ges förutsättning att nå
de nationella målen i kemi och NO för årskurs 5 i årskurs 5.

-

Rektor måste säkerställa att eleverna har tillgång till tidsenliga
läromedel av god kvalitet som täcker de väsentliga delar av
ämnesområdet i relation till de nationella målen för årskurs 5
samt ger fasthet och sammanhang i ämnet kemi.

-

Läromedlen i ämnet kemi måste i högre grad och med höga
förväntningar på eleverna anpassas till enskilda flickor och
pojkars olika bakgrund, intressen och behov.

Vidtagna åtgärder och vilka åtgärder som eventuellt planeras skall
vara redovisade till skolinspektionen senast 2011-04-15.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens beslut 2010-10-01.
Rektor Annika Perssons förslag till svarsskrivelse daterad
2010-12-03.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 97 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden antar rektor Annika Perssons svarsskrivelse
som sitt eget svar till skolinspektionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2011-03-24

§ 70

Plan för intern kontroll 2011
Dnr 2011.445 600

Beslut
Plan för barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2011
fastställs enligt förslag 2011-03-02.
Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll i
Hässleholms kommun.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa
att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och
utvärdering i hela den kommunala organisationen fungerar
tillfredsställande.
Styrelser och nämnder ska, genom den interna kontrollen med
rimlig grad av säkerhet, säkerställa att följande mål uppnås:
-

Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål
som fastställts
verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt
politiker och personal ska skyddas från oberättigade
misstankar
fattade beslut ska verkställas och följas upp
kommunens räkenskaper ska vara rättvisande
kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras
lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ska årligen
godkänna en intern kontrollplan och en granskningsrapport med
resultatet av det senaste årets interna kontroll. Den interna
kontrollplanen ska omfatta perioden januari till december.
Planen ska överlämnas till kommunledningskontorets
ekonomistab senast den 31 mars det år som planen omfattar och
granskningsrapporten senast i samband med inlämnandet av
verksamhetsberättelsen. Rapporten skall samtidigt lämnas till
kommunens revisorer.
Förvaltningen har 2011-03-02 tagit fram förslag till plan för 2011
års interna kontroller av barn- och utbildningsnämndens
verksamhet där följande granskningsområden föreslås:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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-

Skolskjutsar utrymningsövningar

Utrymningsövningar

-

Handlingsplaner

Att lagstadgade
handlingsplaner finns
upprättade och är
adekvata

-

Elevcafeterior i egen regi

Skolområde Öst

-

Hantering av kontantkassor

Samtliga kassor i
område Öst och
särskolan

-

Efterkontroll av barnomsorgsavgifter
för år 2009

Samtliga områden

-

Matkuponger

Område Öst och
särskolan

-

Lönerapportering

Område Öst och
särskolan

-

Reseräkningar och körrapporter

Område Öst och
särskolan

-

Utanordning av kontanter

Område Öst och
särskolan

-

Måluppfyllelse

Att
kvalitetsredovisningar
genomförs

Handlingar i ärendet
2011 års plan för intern kontroll daterad 2011-03-02.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 98 där man föreslog att plan för
barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2011 fastställs
enligt förslag 2011-03-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 71

Avtal mellan Kommunförbundet Skåne och Barn- och
utbildningsnämnden om en regional
samverkansorganisation kring ”En skola på
vetenskaplig grund”
Dnr 2011.411 610

Beslut
Avtal tecknas med Kommunförbundet Skåne om deltagande i
samverkansorganisation kring ”En skola på vetenskaplig grund”.
Ärendet
En regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne
har inrättats för samverkan mellan Kommunförbundet Skåne,
kommuner och universitet/högskolor och andra
utbildningsanordnare inom förskola/skola kring ”En skola på
vetenskaplig grund”. Kommunförbundet Skåne utgör en
organisatorisk hemvist för en forsknings- och utvecklingsavdelning.
Mål och syfte
Forskning och utveckling (FoU) inom Kommunförbundet Skånes
verksamhetsområde barn och utbildning är en regional
samverkansorganisation. Syftet är dels att utveckla samverkan
kring forskning och utveckling, skapa förutsättningar för
professionsutveckling på vetenskaplig grund som medför en
förändring av verksamheten/praktiken, dels att styra forskning mot
för kommunerna intressanta områden – praktikstyrd forskning.
Vision för arbetet är: ”En skola på vetenskaplig grund”. Det primära
målet är: ”Högre måluppfyllelse enligt skollag och läroplaner”.
Handlingar i ärendet
Förslag till avtal om en regional samverkansorganisation kring ”En
skola på vetenskaplig grund”.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 99 där man föreslog att avtal
tecknas med Kommunförbundet Skåne om deltagande i
samverkansorganisation kring ”En skola på vetenskaplig grund”.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 72

Rapport från inspektion på enskilda förskolan Änglabus
i Hästveda – Uppföljning av krav på verksamheten
Dnr 2011.61 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 23 november 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan Änglabus i Hästveda. Tillsynen
gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-11-30, från inspektionen riktades krav
mot verksamheten att upprätta ”plan mot kränkande behandling
och diskriminering”, enligt aktuell lagstiftning. Planen skulle
redovisas skriftligt senast 28 februari 2011 till skolområdeschefen i
skolområde Nordost för att därefter redovisas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2011-03-24.
Förskolan Änglabus har den 1 februari 2011 redovisat
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för 2011.
Planen bedöms motsvara de krav som ställs i lagstiftningen.
Förskolan Änglabus AB har därmed fullgjort de krav som riktats
mot dem vid tillsynen.
Handlingar i ärendet
Förskolan Änglabus likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling år 2011.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 101 där man föreslog att
barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 73

Rapport från inspektion på enskilda förskolan och
fritidshemsverksamheten, Solrosen i Häglinge –
Uppföljning av krav på verksamheten
Dnr 2011.67 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad
åtgärd.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 14 oktober 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan och fritidshemsverksamheten,
Solrosen i Häglinge. Tillsynen gjordes utifrån barn- och
utbildningsnämndens antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-10-14, från inspektionen riktades krav
mot verksamheten att upprätta ”plan mot kränkande behandling
och diskriminering”, enligt aktuell lagstiftning. Planen skulle
redovisas skriftligt senast 28 februari 2011 till skolområdeschefen i
skolområde Syd för att därefter redovisas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2011-03-24.
Enskilda förskolan och fritidshemsverksamheten, Solrosen i
Häglinge har den 22 november 2010 redovisat
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Planen
bedöms motsvara de krav som ställs i lagstiftningen. Enskilda
förskolan och fritidshemsverksamheten, Solrosen i Häglinge har
därmed fullgjort de krav som riktats mot dem vid tillsynen.
Handlingar i ärendet
Enskilda förskolan och fritidshemsverksamheten, Solrosens i
Häglinge likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 102 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 74

Rapport från inspektion på enskilda förskolan Lilla
Björn AB – Uppföljning av krav på verksamheten
Dnr 2011.65 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 10 november 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan Lilla Björn AB i Hässleholm.
Tillsynen gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna
riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-11-25, från inspektionen riktades krav
mot verksamheten att upprätta ”plan mot kränkande behandling
och diskriminering”, enligt aktuell lagstiftning. Planen skulle
redovisas skriftligt senast 28 februari 2011 till skolområdeschefen i
skolområde Syd för att därefter redovisas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2011-03-24.
Lilla Björns Förskola AB har den 22 februari 2011 redovisat
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för 2011.
Planen bedöms motsvara de krav som ställs i lagstiftningen. Lilla
Björns Förskola AB har därmed fullgjort de krav som riktats mot
dem vid tillsynen.
Handlingar i ärendet
Lilla Björn Förskola AB:s likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling år 2011.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 103 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

30

§ 75

Rapport från inspektion på Montessoriförskolan Villa
Lärkan AB – Uppföljning av krav på verksamheten
Dnr 2011.66 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 11 november 2010 gjort
inspektion på Montessoriförskolan Villa Lärkan AB i Hässleholm.
Tillsynen gjordes utifrån barn- och utbildningsnämndens antagna
riktlinjer.
I rapporten, daterad 2010-11-16, från inspektionen riktades krav
mot verksamheten att upprätta ”plan mot kränkande behandling
och diskriminering”, enligt aktuell lagstiftning. Planen skulle
redovisas skriftligt senast 28 februari 2011 till skolområdeschefen i
skolområde Syd för att därefter redovisas vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2011-03-24.
Montessoriförskolan Villa Lärkan AB har den 28 januari 2011
redovisat likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Planen bedöms motsvara de krav som ställs i lagstiftningen.
Montessoriförskolan Villa Lärkan AB har därmed fullgjort de krav
som riktats mot dem vid tillsynen.
Handlingar i ärendet
Montessoriförskolan Villa Lärkan AB:s likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 104 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner redovisad åtgärd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24
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§ 76

Rapport från inspektion på enskilda förskolan Harpan
Dnr 2011.447 718

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns. Förskolan Harpan skall till barnoch utbildningsnämnden före den 1 juli 2011 redovisa vem som
skall vara förskolechef för förskolan Harpan.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 25 november 2010 gjort
inspektion på enskilda förskolan Harpan i Hässleholm. Tillsynen
gjordes utifrån barn- och utbildningsnämnden antagna riktlinjer.
I rapporten daterad 2011-02-21 redovisas vilka områden som kan
förbättras samt att det från den 1 juli 2011, då den nya skollagen
träder i kraft, måste säkerställas vem som skall vara förskolechef.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2011-02-21 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 105 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns. Förskolan Harpan skall till barnoch utbildningsnämnden före den 1 juli 2011 redovisa vem som
skall vara förskolechef för förskolan Harpan.

Justerare
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§ 77

Rapport från inspektion på enskilda förskolan
Kyrkklockan
Dnr 2011.448 718

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 8 december 2010 gjort
inspektion på Kyrkklockans förskola. Tillsynen gjordes utifrån barnoch utbildningsnämnden antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2011-03-02, konstateras att Kyrkklockans
förskola bedriver en god pedagogisk verksamhet utifrån givna
styrdokument och intentionerna i den kommande läroplanen. I
rapporten ges dessutom en del rekommendationer för förskolans
framtida arbete.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2010-03-02 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 106 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns.
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§ 78

Rapport från inspektion på enskilda förskolan
Prästkragen
Dnr 2011.449 718

Beslut
Rapporten från tillsynen godkänns.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 2 december 2010 gjort
inspektion på Prästkragens förskola. Tillsynen gjordes utifrån barnoch utbildningsnämndens antagna riktlinjer.
I rapporten, daterad 2011-03-02, konstateras att förskolan
Prästkragen bedriver en god pedagogisk verksamhet utifrån givna
styrdokument och intentionerna i den kommande läroplanen. I
rapporten ges dessutom en del rekommendationer för förskolan
framtida arbete.
Handlingar i ärendet
Rapport daterad 2011-03-02 över utförd inspektion.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 107 där man föreslog att rapporten
från tillsynen godkänns.
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§ 79

Ansökan från Branssonskolan AB om godkännande
som huvudman för en fristående grundskola i
Hässleholms kommun Dnr 2011:1154 – Yttrande
Dnr 2011.314 611

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-15 utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medges göra följande
protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att ansökan skall
avslås om att starta friskolan. Det blir en fördyrad kostnad för
kommunen om fler friskolor etablerar sig i Hässleholms kommun.
Kommunfullmäktige i Hässleholm har fattat beslut om ”God
ekonomisk hushållning”. Vi anser oss inte följa fullmäktiges beslut
om inte ansökan avslås. Ett godkännande kommer att slå hårt mot
vår egen verksamhet och för kommunens ekonomi.
Konsekvenserna kan bli att vi får stänga befintliga kommunala
skolor och att vi får en högre kostnad för skolans verksamhet och
det ställer inte vi socialdemokrater och vänsterpartister upp på.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-15 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Branssonskolan AB om
godkännande som huvudman för en fristående grundskola i
Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser 120 elever i årskurserna 6-9 och skall vara fullt
utbyggd 2016.
Ärendet har remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-17.
Förslag till yttrande daterat 2011-03-15.
Justerare
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 111 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Joachim Fors (s) föreslår utifrån de i förvaltningens föreslagna
yttrande daterat 2011-03-15 redovisade konsekvenserna att
yttrandet skall kompletteras med att ansökan skall avstyrkas.
Lena Svensson (c) föreslår att förvaltningens förslag till yttrande
daterat 2011-03-15 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Lena Svenssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Lena Svenssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifall
Lena Svenssons förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
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§ 80

Ansökan från IT-media och Turismgymnasiet i Lund AB
om godkännande som huvudman för fritidshem,
fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Hässleholms kommun Dnr 2011:913 – Yttrande
Dnr 2011.364 611

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-15 utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medges göra följande
protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att ansökan skall
avslås om att starta friskolan. Det blir en fördyrad kostnad för
kommunen om fler friskolor etablerar sig i Hässleholms kommun.
Kommunfullmäktige i Hässleholm har fattat beslut om ”God
ekonomisk hushållning”. Vi anser oss inte följa fullmäktiges beslut
om inte ansökan avslås. Ett godkännande kommer att slå hårt mot
vår egen verksamhet och för kommunens ekonomi.
Konsekvenserna kan bli att vi får stänga befintliga kommunala
skolor och att vi får en högre kostnad för skolans verksamhet och
det ställer inte vi socialdemokrater och vänsterpartister upp på.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-25 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
fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser 332 elever i årskurserna F-klass-år 9 och skall vara
fullt utbyggd 2015.
Ärendet har remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-28.
Förslag till yttrande daterat 2011-03-15.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 112 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Joachim Fors (s) föreslår utifrån de i förvaltningens föreslagna
yttrande daterat 2011-03-15 redovisade konsekvenserna att
yttrandet skall kompletteras med att ansökan skall avstyrkas.
Lena Svensson (c) föreslår att förvaltningens förslag till yttrande
daterat 2011-03-15 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Lena Svenssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Lena Svenssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifall
Lena Svenssons förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
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§ 81

Ansökan från Drivkraft Värend AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun Dnr 2011:668 – Yttrande
Dnr 2011.377 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-03-01 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökning av
befintlig verksamhet i Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret
2012/2013.
Ansökan avser:
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap
(14 platser åk 1) med en omfattning av totalt 42 platser.
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2014/2015.
Ärendet har remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-03-01.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 113 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Svensson (c) med instämmande av Jonathan Jönsson (m)
föreslår att yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Joachim Fors (s) föreslår att förvaltningens förslag till yttrande
2011-03-16 och reviderat 2011-03-21 skall utgöra barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen innebärande
att yttrande avges där ansökan avstyrks.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Lena Svenssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Lena Svenssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifall
Lena Svenssons förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa

Justerare

Parti
m
c
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Utdragsbestyrkande

Avstår

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

40

§ 82

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun Dnr 2011:1188 – Yttrande
Dnr 2011.365 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-16 och reviderat
2011-03-21, i vilket man föreslår att ansökan avstyrks i sin helhet,
utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson (m) medges göra följande protokollsanteckning:
”Alla ansökningar från enskilda skolor om etablering måste
behandlas objektivt, utifrån samma premisser och samma kriterier.
Utgångspunkten skall vara hur det ser ut i kommunen vid tillfället
för beslut, inte hur eventuella andra friskolor påverkar
elevunderlaget. Kommunen som aktör på marknaden, sitter och
beslutar om sina konkurrenter med utgångspunkt i de egna
intressena, vilket inte kan beskrivas som annat än lustigt. Inte
heller specifika företags intressen ska vara utgångspunkt. Det
må hända att lagstiftningen ser ut som den gör, däremot kan det
inte anses vara moraliskt rätt.
Kommunens uppgift är inte att analysera företags affärsidéer eller
förutsättningar att lyckas på den fria marknaden.
Vidare är det anmärkningsvärt att kommunen inte har för ögonen
att elever ska få bästa möjliga utbildning, utan viktigast är hur det
påverkar den kommunala organisationen.
Med anledning av det ovan anförda vill jag anmäla mig skiljaktig till
förmån för att ansökan tillstyrks.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-25 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Hässleholms
kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
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Ansökan avser:
Hantverksprogrammet inriktning Övriga Hantverk-stylist
24 årsplatser (totalt 72 platser)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskapjournalist, jurist och lärare 24 årsplatser (totalt 72 platser)
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa-SPA –
Fitness och Hälsa 24 årsplatser (totalt 72 platser)
Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och
service – Affärsekonom 24 årsplatser (totalt 72 platser)
Teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling
24 årsplatser (totalt 72 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2014.
Ärendet har 2011-02-28 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-28.
Förvaltningens föreslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 114 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Joachim Fors (s) föreslår
att förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-16 och reviderat
2011-03-21, i vilken man föreslår att ansökan avstyrks i sin helhet,
utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
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§ 83

Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun Dnr 2011:551 – Yttrande
Dnr 2011.350 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
yttrande avges där ansökan tillstyrks i sin helhet.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-21 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser:
Fordons- och transportprogrammet inriktning Karosseri och
lackering 6 årsplatser (totalt 18 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Fastighet 4 årsplatser
(totalt 12 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Vvs 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)
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa 4 årsplatser
(Totalt 12 platser)
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt arbete 4
årsplatser (totalt 12 platser)
Naturbruksprogrammet inriktning Djur 4 årsplatser (totalt 12
platser)
Justerare
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Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård 4 årsplatser (totalt
12 platser)
Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk 4 årsplatser (totalt
12 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2015.
Ärendet har 2011-02-22 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-22.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-24, § 115 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Jonathan Jönsson (m) föreslår att yttrande avges där ansökan i sin
helhet tillstyrks.
Joachim Fors (s) föreslår att yttrande avges där Vård- och
omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet avstyrks och
övriga program i ansökan tillstyrks.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Jonathan Jönssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Jonathan Jönssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Jonathan Jönssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla
Jonathan Jönssons förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
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§ 84

Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Dnr 2011:539 – Yttrande
Dnr 2011.352 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
yttrande avges där ansökan tillstyrks i sin helhet.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-21 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om
utökning av befintlig verksamhet i Kristianstads kommun
fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser:
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa 8 årsplatser
(totalt 24 platser)
Hotell- och turismprogrammet inriktning Hotell och konferens 6
årsplatser (totalt 18 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2015.
Ärendet har 2011-02-22 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-22.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 116 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan
något förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Jonathan Jönsson (m) föreslår att yttrande avges där ansökan i sin
helhet tillstyrks.
Joachim Fors (s) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag, innebärande att ansökan i sin helhet
avstyrks.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Jonathan Jönssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Jonathan Jönssons förslag och 5 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden utifrån
att ordföranden har utslagsrösten att bifalla Jonathan Jönssons
förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa

Justerare

Parti
m
c
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
sd

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

5

X
X
X
X
5

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

47

§ 85

Ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun Dnr 2011:1661 –
Yttrande
Dnr 2011.360 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
yttrande avges där ansökan tillstyrks i sin helhet.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-22 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Karlsson Åkersberga Bygg AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser:
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri 16 årsplatser
(totalt 48 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad
25 årsplatser (totalt 75 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Mark och anläggning
25 årsplatser (totalt 75 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2014.
Ärendet har 2011-02-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

48

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-24.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 117 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Jonathan Jönsson (m) föreslår att yttrande avges där ansökan i sin
helhet tillstyrks.
Joachim Fors (s) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag, innebärande att ansökan i sin helhet
avstyrks.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Jonathan Jönssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Jonathan Jönssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Jonathan Jönssons förslag och 5 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden utifrån
att ordföranden har utslagsrösten att bifalla Jonathan Jönssons
förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
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§ 86

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Dnr 2011:1163 – Yttrande
Dnr 2011.376 612

Beslut
Förvaltningen förslag till yttrande 2011-03-16 och reviderat
2011-03-21 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, innebärande att
samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap
tillstyrks och övriga program i ansökan avstyrks.
Protokollsanteckningar
Jonathan Jönsson (m) medges göra följande protokollsanteckning:
”Alla ansökningar från enskilda skolor om etablering måste
behandlas objektivt, utifrån samma premisser och samma kriterier.
Utgångspunkten skall vara hur det ser ut i kommunen vid tillfället
för beslut, inte hur eventuella andra friskolor påverkar
elevunderlaget. Kommunen som aktör på marknaden, sitter och
beslutar om sina konkurrenter med utgångspunkt i de egna
intressena, vilket inte kan beskrivas som annat än lustigt. Inte
heller specifika företags intressen ska vara utgångspunkt. Det
må hända att lagstiftningen ser ut som den gör, däremot kan det
inte anses vara moraliskt rätt.
Kommunens uppgift är inte att analysera företags affärsidéer eller
förutsättningar att lyckas på den fria marknaden.
Vidare är det anmärkningsvärt att kommunen inte har för ögonen
att elever ska få bästa möjliga utbildning, utan viktigast är hur det
påverkar den kommunala organisationen.
Med anledning av det ovan anförda vill jag anmäla mig skiljaktig till
förmån för att ansökan tillstyrks.”
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
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Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-28 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Plusgymnasiet AB om utökning av
befintlig verksamhet i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret
2012/2013.
Ansökan avser:
Estetiska programmet inriktning Estetik och media – Reklam och
Webb 24 årsplatser (totalt 72 platser)
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 2012/2013, fullt utbyggt år
2014.
Ärendet har 2011-03-01 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-03-01.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 118 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Svensson (c) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag, innebärande att
samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap
tillstyrks och övriga program i ansökan avstyrks.
Jonathan Jönsson (m) föreslår att ansökan tillstyrks i sin helhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

51

Joachim Fors (s) föreslår
att följande stycke på sidan 3 under rubriken 1 Elevutveckling i
Hässleholms kommun i förvaltningens förslag till yttrande
utgår:
”Samhällsvetenskapsprogrammet har en ganska stor omfattning i
Kristianstad. Ytterligare platser eller anordnare i Kristianstad
påverkar troligen inte volymen sökande till Hässleholm.”
och ersätter följande stycke under rubriken Sammanfattning på
sidan 4
”Hässleholms kommun tillstyrker ansökan från Plusgymnasiet AB
avseende Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning
samhällsvetenskap.”
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Lena Svenssons
förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter Jonathan Jönssons och Joachim Fors
förslag mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden
utser Joachim Fors förslag till motförslag till huvudförslaget.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Lena Svensson förslag och 5 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden utifrån
att ordföranden har utslagsrösten att bifalla Lena Svenssons
förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
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§ 87

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Dnr 2011:1189 – Yttrande
Dnr 2011.315 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-16 och reviderat
2011-03-21 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, innebärande att El- och energiprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet samt VVS och fastighetsskötsel
tillstyrks och övriga program i ansökan avstyrks.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-16 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser:
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad
5 årselever (totalt 15 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri 4 årselever
(totalt 12 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Plåtslageri 4 årselever
(totalt 12 platser)
El- och energiprogrammet inriktning Elteknik 6 årselever (totalt 18
platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil 5 årselever
(totalt 15 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Karosseri och
lackering 5 årselever (totalt 15 platser)
Handels- och administrationsprogrammet inriktning Administrativ
service 4 årselever (totalt 12 platser)
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Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och
service 4 årselever (totalt 12 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Frisör 4 årselever (totalt 12
platser)
Hotell- och turismprogrammet inriktning Hotell och konferens
4 årselever (totalt 12 platser)
Hotell- och turismprogrammet 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 Vvs 3 årselever
(totalt 9 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Ventilationsteknik
3 årselever (totalt 9 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2014.
Ärendet har 2011-02-17 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-17.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 119 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Svensson (c) med instämmande av Eva-Marie Lidén (kd)
föreslår att yttrande avges i enlighet med förvaltningens förslag,
innebärande att El- och energiprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet samt VVS och fastighetsskötsel tillstyrks och
övriga program avstyrks.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

54

Joachim Fors (s) yrkar att yttrande avges där VVS och
fastighetsskötsel tillstyrks och övriga program avstyrks.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Lena Svenssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Lena Svenssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Lena Svensson förslag och 5 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden utifrån
att ordföranden har utslagsrösten att bifalla Lena Svenssons
förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
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§ 88

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun Dnr 2011:1141 –
Yttrande
Dnr 2011.319 612

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
yttrande avges där ansökan i sin helhet avstyrks.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson (m) medges göra följande protokollsanteckning:
”Alla ansökningar från enskilda skolor om etablering måste
behandlas objektivt, utifrån samma premisser och samma kriterier.
Utgångspunkten skall vara hur det ser ut i kommunen vid tillfället
för beslut, inte hur eventuella andra friskolor påverkar
elevunderlaget. Kommunen som aktör på marknaden, sitter och
beslutar om sina konkurrenter med utgångspunkt i de egna
intressena, vilket inte kan beskrivas som annat än lustigt. Inte
heller specifika företags intressen ska vara utgångspunkt. Det
må hända att lagstiftningen ser ut som den gör, däremot kan det
inte anses vara moraliskt rätt.
Kommunens uppgift är inte att analysera företags affärsidéer eller
förutsättningar att lyckas på den fria marknaden.
Vidare är det anmärkningsvärt att kommunen inte har för ögonen
att elever ska få bästa möjliga utbildning, utan viktigast är hur det
påverkar den kommunala organisationen.
Med anledning av det ovan anförda vill jag anmäla mig skiljaktig till
förmån för att ansökan tillstyrks.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-16 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
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Ansökan avser:
Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk - Stylist
25 årselever (totalt 75 platser)
Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning – Modedesign
16 årselever (totalt 48 platser)
Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning –
Inredningsdesign 16 årselever (totalt 48 platser)
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap
16 årselever (totalt 48 platser)
Humanistiska programmet inriktning Kultur 16 årselever (totalt 48
platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2014.
Ärendet har 2011-02-17 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-17.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-06-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 120 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Svensson (c) med instämmande av Eva-Marie Lidén (kd) och
Joachim Fors (s) föreslår att yttrande avges där ansökan i sin
helhet avstyrks.
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§ 89

Ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Hörby kommun Dnr 2011:652 – Yttrande
Dnr 2011.359 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-16 och reviderat
2011-03-21, i vilket man föreslår att ansökan tillstyrks i sin helhet,
utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-22 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Hörby Yrkesgymnasium AB om
utökning av befintlig verksamhet i Hörby kommun fr.o.m. läsåret
2012/2013.
Ansökan avser:
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt arbete
16 årselever (totalt 48 platser)
Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa 16 årselever
(totalt 48 platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil 16
årselever (totalt 48 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2015.
Ärendet har 2011-02-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2011-03-24

58

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-24.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-06-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 121 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Jonathan Jönsson (m) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag, innebärande att ansökan tillstyrks i sin
helhet.
Joachim Fors (s) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag efter att följande stycke på sidan 3 under
rubriken 4 Sammanfattning tagits bort
”Hässleholms kommun yrkar att ansökan från Hörby
Yrkesgymnasium AB tillstyrks i sin helhet.”
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Jonathan Jönssons förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Jonathan Jönssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Jonathan Jönssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla
Jonathan Jönssons förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa
Justerare
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X
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§ 90

Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Hörby
kommun Dnr 2011:577 – Yttrande
Dnr 2011.361 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2011-03-16 och reviderat
2011-03-21 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, innebärande att ansökan tillstyrks i sin helhet.
Protokollsanteckning
Linda Nilsson, ersättare (v) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet hade önskat avslag på friskolans ansökan. Detta i
enlighet med vår åsikt om att friskolor riskerar att dränera den
kommunala skolan och öka skillnader i förutsättningar för våra
ungdomar.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2011-02-22 kommunen möjlighet
att yttra sig över ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Hörby kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013.
Ansökan avser:
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad 4
årselever (totalt 12 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Mark och anläggning
4 årselever (totalt 12 platser)
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri 4 årselever
(totalt 12 platser)
El- 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 årselever
(totalt 12 platser)
Hantverksprogrammet inriktning Florist 4 årselever (totalt 12
platser)
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Vård- och omsorgsprogrammet inriktningar saknas 6 årselever
(totalt 18 platser)
Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Vvs 6 årselever (totalt 18
platser)
Fordons- och transportprogrammet inriktning Transport 4 årselever
(totalt 12 platser)
Utbildningsstart planeras till läsåret 2012/2013, fullt utbyggt år
2015.
Ärendet har 2011-02-24 remitterats från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 29 april 2011.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2011-02-24.
Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2011-03-16 och
reviderat 2011-03-21.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2011-03-10, § 122 där man beslöt att ärendet
skulle behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något
förslag från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Lena Svensson (c) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningens förslag, innebärande att ansökan tillstyrks i sin
helhet.
Joachim Fors (s) föreslår att yttrande avges i enlighet med
förvaltningen förslag efter att följande stycke på sidan 4 under
rubriken 4 Sammanfattning tagits bort
”Hässleholms kommun yrkar att ansökan från Baggium Utbildning
AB för etablering i Hörby tillstyrks i sin helhet.”
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner
följande beslutsgång.
Ja-röst för Lena Svenssons förslag.
Nej-röst för Joachim Fors förslag.
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Lena Svenssons förslag och 4 nej-röster för
Joachim Fors förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden bifalla
Lena Svenssons förslag.
Ledamot/Tjänstgörande ersättare
Johan Berglund, ordförande
Lena Svensson, 1:e vice ordförande
Joachim Fors
Eva-Marie Lidén
Jonathan Jönsson
Fredrik Borre
Agnetha Karlsson
Pelle Svensson
Andreas Dahlberg
Annika Odelstav
Selwyn Gester
Summa

Justerare

Parti
m
c
s
kd
m
fp
mp
s
s
s
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X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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§ 91

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2011-03-24 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Ordföranden
Karin Karlén, tf förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiestrateg
Per-Olof Henriksson, skolskjutssamordnare
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Kristina Liljerup, skolområdeschef
Bodil Tingvar Boo, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Peter Jönsson/Lena Hedenrud, rektorer
Carola Krantz, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Birgitta Jeppsson, skolområdeschef
Jane Fälth, rektor
Paul Szabo, rektor
Pernilla Bill, rektor
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Gunilla Åkesson, rektor
Göran Olsson, rektor
Uno Nilsson, rektor
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§ 92

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Skolhälsovårdens verksamhet.
Dnr 2011.379 624
2

Justerare

Andel prefabricerade industriprodukter och ekologiska produkter
inom skolmåltiderna.
Dnr 2011.453 622
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