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BEHANDLADE ÄRENDEN
Sammanträdesdag
2010-05-27

Elevärende – Gymnasieskolan
Elevärende – Gymnasieskolan
Rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskola som gymnasieskola i
Hässleholms kommun – Svar
Anmälan angående kränkande behandling av en grundskoleelev vid
Bjärnums skola – Information
Anmälan angående skolsituationen för elev på Tyringe skola i
Hässleholms kommun – Yttrande
Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—04-30
Ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande av och rätt
till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Hässleholms kommun – Yttrande
Ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass
och fristående grundskola i Hässleholms kommun – Yttrande
Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasiesärskola i Kristianstads kommun – Yttrande
Ansökan från Perstorp AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn
till en fristående gymnasieskola i Perstorps kommun – Yttrande
Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun –
Yttrande
Ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn vid fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun –
Yttrande
Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad rätt
till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan
Plusgymnasiet i Kristianstads kommun – Yttrande
Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun – Yttrande
Ansökan från Lena Svärd, enskild person om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hörby kommun –
Yttrande
Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan
Framtidsgymnasiet i Kristianstads kommun – Yttrande
Ansökan från Lars Sonesson om statlig tillsyn och rätt till bidrag för
en fristående gymnasieskola i Höörs kommun – Yttrande
Beslut enligt delegation
Rapport
Information

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2010-05-27

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 11:50

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Sven Davidsson (c), tjg för Lena Svensson (c)

Eva-Marie Lidén (kd)
Jonathan Jönsson (m)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Lena N Andersson (s)
Roman Koziol (s)
Henning Nilsson (v)
Agneta Karlsson (mp)
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef, §§ 62-75
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Krister Dagneryd, biträdande utvecklingsledare, §§ 64-65
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Tjänstemän

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2010-06-02, kl. 17:00

Justerade paragrafer

§§ 62-81

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Eva Persson

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Kristina Lind

Justerare

………………………………………………………………..
Eva Persson

Sid

1 (41)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2010-05-27

Sid

2

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

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2010-05-27

Datum då anlaget
sätts upp

2010-06-01

Datum då anslaget
tas ned

2010-06-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-05-27

§ 62

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2010.196 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2010-05-03 för åtgärder som vidtagits mot en
elev som går på fordonsprogrammet med bl.a. interimistisk
avstängning under tiden 2010-05-03—05-16 (Gymnasieförordningen
6 kapitlet 23-24 paragraferna) i avvaktan på barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Eleven och dennes föräldrar yttrar sig muntligen inför
arbetsutskottets ställningstagande i ärendet i enlighet med
Gymnasieförordningens 6 kapitel 25 paragrafen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, 97 där man godkände den av rektor
vidtagna åtgärden med interimistisk avstängning och beslutade efter
gjord utredning att eleven förvisas från Jacobsskolan tills utredningar
och planering skett som möjliggör trygg återgång till skolan dock
längst t.o.m. vårterminen 2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-05-27

§ 63

Elevärende – Gymnasieskolan
Dnr 2010.188 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Ärendet
Rektor Uno Nilsson och kurator Arne Nilsson vid Jacobsskolan
redogör i skrivelse 2010-04-27 för åtgärder som vidtagits mot en
elev som går på elprogrammet med bl.a. interimistisk avstängning
under tiden 2010-04-27— 2010-05-10 (Gymnasieförordningen
6 kapitlet 23-24 paragraferna) i avvaktan på barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Eleven yttrar sig muntligen inför arbetsutskottets ställningstagande i
ärendet i enlighet med Gymnasieförordningens 6 kapitel 25
paragrafen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 98 godkände den av rektor vidtagna
åtgärden med interimistisk avstängning och beslutade att eleven
återgår till skolgång den 7 maj 2010 då eleven godkänt vid
sammanträdet föreslagen åtgärdsplan.
Rektor skall till nämnden återredovisa resultatet av vidtagna
åtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 64

Rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskola som
gymnasieskola i Hässleholms kommun – Svar
Dnr 2010.187 607

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag
2010-04-27 och reviderat 2010-05-24 som sitt eget svar till
kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunfullmäktige gav 2009-09-28 barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att utreda och återkomma till kommunfullmäktige med
förslag till regelverk för rökfri arbetstid/skoltid för såväl grundskolan
som gymnasieskolan i Hässleholms kommun.
Förvaltningen har utrett ärendet och redovisar i skrivelse 2010-04-27
synpunkter.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 103.
Förvaltningens förslag till svar daterat 2010-04-27 och reviderat
2010-05-24.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 100 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar
2010-04-27 och reviderat 2010-05-24 som sitt eget svar till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Yrkande
Lena Nilsson (s) med instämmande av Joachim Fors (s), Sven
Davidsson (c) och Karin Nilsson (m) yrkar att förvaltningens förslag
2010-04-27 och reviderat 2010-05-24 skall utgöra svar till
kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2010-05-27

§ 65

Anmälan angående kränkande behandling av en
grundskoleelev vid Bjärnums skola Dnr 41-SV2008:304 –
Information
Dnr 2008.23 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Biträdande utvecklingsledare Krister Dagneryd informerar om en
videokonferens i ärendet den 25 mars 2010 där representanter för
barn- och elevombudet och Bjärnums skola deltog.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesdag
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§ 66

Anmälan angående skolsituationen för elev på Tyringe
skola i Hässleholms kommun Dnr 41-2010:1131 –
Yttrande
Dnr 2010.134 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Åsa Hallén
Olofssons yttrande 2010-05-24.
Ärendet
Skolinspektionen begärde i skrivelse 2010-03-12 yttrande över
mottagen anmälan ang. skolsituationen för elev på Tyringe skola.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig i ärendet 2010-03-25,
§ 32.
I skrivelse 2010-05-12 från skolinspektionen redovisas anmälarens
synpunkter på barn- och utbildningsnämndens yttrande. Eventuella
synpunkter på dessa skall efter erhållen dispens vara
skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-03.
Handlingar i ärendet
Skolinspektionens skrivelse 2010-05-12.
Rektor Åsa Hallén Olofssons yttrande 2010-05-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 67

Budgetuppföljning avseende tiden 2010-01-01—04-30
Dnr 2010.158 042

Beslut
Budgetuppföljningsrapporten, daterad 2010-05-10, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har med riktpunkt den 30 april 2010 upprättat
ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2010 på ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapporter daterade 2010-05-10.
Förvaltningens förslag
Budgetuppföljningsrapporten, daterad 2010-05-10, och som
överlämnats till kommunstyrelsen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 68

Ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om godkännande
av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och
fristående grundskola i Hässleholms kommun
Dnr 31-2010:2033 – Yttrande
Dnr 2010.160 611

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 med ändring av texten under rubriken sammanfattning
utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-16 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och en
fristående grundskola i Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret
2011/12.
Ansökan avser 500 elever och verksamheten skall vara fullt utbyggd
2014.
Ärendet har remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss.
Förslag till yttrande daterat 2010-04-26 och reviderat 2010-05-06
och 2010-05-27.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-04-26 och reviderat 2010-05-06 som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 101 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar utifrån de i
förvaltningens föreslagna yttrande daterat 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 redovisade konsekvenserna att yttrandet skall
kompletteras med att ansökan skall avslås.
Centerpartiets, kristdemokraternas, moderata samlingspartiets,
folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöter yrkar att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen med följande revidering
Denna text ersätts
Sammanfattning
Att uppnå en stabilitet i kommunens grundskolor är viktigt både ur
ekonomisk men också ur organisatorisk synpunkt. En etablering av
en ny skola på 500 elever innebär både stora strukturella
förändringar och organisatoriska svårigheter i kommunens
grundskola. Under uppbyggnadsåren kommer detta att innebära
kraftiga extrakostnader för kommunen.
Ny text
Sammanfattning
Att uppnå en stabilitet i kommunens grundskolor är viktigt både ur
ekonomisk men också ur organisatorisk synpunkt. Vår
grundinställning är att friskolor utgör ett värdefullt alternativ, dock
innebär en etablering av en ny skola på 500 elever stora strukturella
förändringar och organisatoriska svårigheter i kommunens
grundskola. Under uppbyggnadsåren kommer detta att innebära
kraftiga extrakostnader för kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels på centerpartiets
m fl ledamöters yrkande och finner centerpartiets m fl ledamöters
yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen efter ändring av texten under rubriken
sammanfattning.
Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

Parti
kd
c
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

Avstår

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27
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§ 69

Ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund AB
om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Hässleholms
kommun Dnr 31-2010:1737 – Yttrande
Dnr 2010.161 611

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-04-27 och reviderat
2010-05-06 med ändring av texten under rubriken sammanfattning
utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-09 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från IT-media och turismgymnasiet i Lund AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och
en fristående grundskola i Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret
2011/12.
Ansökan avser 450 elever och verksamheten 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 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss.
Förslag till yttrande daterat 2010-04-27 och reviderat 2010-05-06
och 2010-05-27.
Förvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
yttrande 2010-04-27 och reviderat 2010-05-06 som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 102 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar utifrån de i
förvaltningens föreslagna yttrande daterat 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 redovisade konsekvenserna att yttrandet skall
kompletteras med att ansökan skall avslås.
Centerpartiets, kristdemokraternas, moderata samlingspartiets,
folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöter yrkar att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen med följande revidering
Denna text ersätts
Sammanfattning
Att uppnå en stabilitet i kommunens grundskolor är viktigt både ur
ekonomisk men också ur organisatorisk synpunkt. En etablering av
en ny skola på 450 elever innebär både stora strukturella
förändringar och organisatoriska svårigheter i kommunens
grundskola. Under uppbyggnadsåren kommer detta att innebära
kraftiga extrakostnader för kommunen.
Ny text
Sammanfattning
Att uppnå en stabilitet i kommunens grundskolor är viktigt både ur
ekonomisk men också ur organisatorisk synpunkt. Vår
grundinställning är att friskolor utgör ett värdefullt alternativ, dock
innebär en etablering av en ny skola på 450 elever stora strukturella
förändringar och organisatoriska svårigheter i kommunens
grundskola. Under uppbyggnadsåren kommer detta att innebära
kraftiga extrakostnader för kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels på centerpartiets
m fl ledamöters yrkande och finner centerpartiets m fl ledamöters
yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-04-26 och reviderat
2010-05-06 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen efter ändring av texten under rubriken
sammanfattning.
Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

Parti
kd
c
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
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§ 70

Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i
Kristianstads kommun Dnr 2010:1742 – Yttrande
Dnr 2010.177 617

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan från Lejonskolan AB
avstyrks, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-20 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Kristinastads kommun
fr.o.m. läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Specialutformat program Barn-omsorg-service (4 platser åk 1) med
start fr.o.m. läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2014/2015 med en
omfattning av totalt 16 elever.
Ärendet har 2009-04-21 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-21.
Yttrande daterat 2010-05-03 och reviderat 2010-05-19.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan avslås.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 107 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

2010-05-27

16

Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar bifall till
förvaltningens föreslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 i vilket det föreslås att ansökan avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

17

§ 71

Ansökan från Perstorp AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Perstorps
kommun Dnr 2010:1570 – Yttrande
Dnr 2010.175 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan tillstyrks, utgör barnoch utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att yttrande skall avges
där ansökan avslås.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-16 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Perstorp AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn vid fristående gymnasieskola i Perstorps kommun
fr.o.m. läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Teknikprogrammet inriktning produktionsteknik (10 platser åk 1)
med en omfattning av totalt 30 elever. Utbildningsstart planeras till
läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014.
Skolan har sedan tidigare tillstånd för specialutformat
Industriprogram.
Ärendet har 2010-04-19 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-19.
Yttrande daterat 2010-05-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

18

Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan tillstyrks.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 106 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges där ansökan avslås.
Centerpartiets, kristdemokraternas, moderata samlingspartiets,
folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöter yrkar att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen innebärande att yttrande avges där ansökan
tillstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels på centerpartiets
m fl ledamöters yrkande och finner centerpartiets m fl ledamöters
yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen innebärande att yttrande avges där ansökan
tillstyrks.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27
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Parti
kd
c
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

Avstår

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

20

§ 72

Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun Dnr 32-2010:1955 – Yttrande
Dnr 2010.182 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan tillstyrks, utgör barnoch utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att yttrande skall avges
där ansökan avslås.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-21 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Omformning av befintligt specialutformat program till
Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik
(ansökan saknar information om vilket program som omformas och
antal platser åk 1). Utbildningsstart planeras till läsåret 2011/2012,
fullt utbyggt år 2013/2014.
Skolan har sedan tidigare tillstånd för följande:
Årligt intag på 90 elever fördelat på 3 specialutformade program :
30 årsplatser på IT, elektronik och naturvetenskap (närliggande
Elprogrammet, EC)
30 årsplatser på IT, multimedia och musik (närliggande
Elprogrammet, EC)
30 årsplatser på Digital design och kommunikation (närliggande ES)
Ärendet har 2010-04-22 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

21

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-22.
Yttrande daterat 2010-05-03 och reviderat 2010-05-19.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan tillstyrks.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 109 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges där ansökan avslås.
Centerpartiets, kristdemokraternas, moderata samlingspartiets,
folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöter yrkar att
förvaltningen förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen innebärande att yttrande avges där ansökan
tillstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels på centerpartiets
m fl ledamöters yrkande och finner centerpartiets m fl ledamöters
yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

22

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen innebärande att yttrande avges där ansökan
tillstyrks.
Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

Parti
kd
c
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

Avstår

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

23

§ 73

Ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn vid fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun Dnr 32-2010:1757 – Yttrande
Dnr 2010.162 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen med den ändringen att samtliga program i
ansökan tillstyrks.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om att yttrande skall avges
där samtliga program i ansökan avslås.
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-09 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn vid fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun fr.o.m. läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Utökning av befintlig verksamhet med
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) inriktningarna
beteendevetenskap samt medier, information och kommunikation
(28 elever åk 1), Estetiska programmet (ES) inriktning estetik och
media (14 elever åk 1), Handels- och administrationsprogrammet
(HP) inriktning handel och service (10 elever åk 1) och El- och
energiprogrammet (EC), inriktning elteknik (8 elever åk 1). Fullt
utbyggt år 2013/2014 med en omfattning av totalt 180 elevplatser.
Skolan har för närvarande tillstånd för specialutformade program
närliggande Elprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet, Medieprogrammet, Teknikprogrammet,
Omvårdnadsprogrammet och Hantverksprogrammet -frisör/stylist.
För närvarande finns totalt 342 elever vid skolan.
Ärendet har 2010-04-13 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

24

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-13.
Yttrande daterat 2010-05-03 och reviderat 2010-05-19 och
2010-05-27.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att:
Ansökan avseende Estetiska programmet inriktning estetik och
media samt Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
beteendevetenskap avslås.
Ansökan avseende El- och energiprogrammet inriktning elteknik,
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och
kommunikation samt Handels- och administrationsprogrammet
inriktning handel och service tillstyrks.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 104 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Centerpartiets, kristdemokraternas, moderata samlingspartiets,
folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöter yrkar att
förvaltningen förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen med den ändringen att samtliga program i
ansökan tillstyrks.
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges där samtliga program i ansökan avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels centerpartiets m fl
ledamöters yrkande och dels på arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande och finner centerpartiets m fl ledamöters
yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

25

Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för centerpartiets, kristdemokraternas, moderata
samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls ledamöters
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen med den ändringen att samtliga program i
ansökan tillstyrks.
Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

Parti
kd
c
s
m
m
m
c
fp
fv
s
s
s
s

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
5

Avstår

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

26

§ 74

Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den
fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kristianstads
kommun Dnr 32-2010:2084 – Yttrande
Dnr 2010.181 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson, ersättare (m) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Det är olyckligt att vi från nämndens sida går in med inställningen
att all verksamhet sköts bättre i kommunal regi. Vi tillstyrker inte
vissa ansökningar och hävdar att det är objektivt bedömt när det i
själva verket handlar om en rädsla för att bli utkonkurrerad av dessa
aktörer. Kommunen ska inte driva utbildningar om andra i
närområdet gör det uppenbart bättre och eleverna söker sig dit. I
stället bör man tillstyrka de ansökningar till fristående
gymnasieskolor som inkommer, för invånarnas bästa. Detta
utvecklar både den egna verksamheten och även annan utbildning.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-21 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående
gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kristianstads kommun fr.o.m.
läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Hotell- och turismprogrammet inriktning hotell och konferens (24
platser åk 1) med en omfattning av totalt 72 elever samt Estetiska
programmet inriktning musik (24 platser åk 1) totalt 72 elever.
Utbildningsstart planeras till läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år
2013/2014.
Skolan startade sin verksamhet i Kristianstad höstterminen 2010 och
har sedan i fjol tillstånd för Omvårdnadsprogrammet,
Samhällsprogrammet, Hantverksprogrammet och
Handelsprogrammet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

27

Ärendet har 2010-04-22 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-22.
Yttrande daterat 2010-05-03 och reviderat 2010-05-19.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan avslås.
Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter med instämmande av
Eva Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2010-05-03 och reviderat 2010-05-19 innebärande att yttrande skall
avges där ansökan avstyrks.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

28

§ 75

Ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads
kommun Dnr 2010:1634 – Yttrande
Dnr 2010.176 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson, ersättare (m) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Det är olyckligt att vi från nämndens sida går in med inställningen
att all verksamhet sköts bättre i kommunal regi. Vi tillstyrker inte
vissa ansökningar och hävdar att det är objektivt bedömt när det i
själva verket handlar om en rädsla för att bli utkonkurrerad av dessa
aktörer. Kommunen ska inte driva utbildningar om andra i
närområdet gör det uppenbart bättre och eleverna söker sig dit. I
stället bör man tillstyrka de ansökningar till fristående
gymnasieskolor som inkommer, för invånarnas bästa. Detta
utvecklar både den egna verksamheten och även annan utbildning.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-20 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Lejonskolan AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
fr.o.m. läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Hotell- och turismprogrammet (20 platser åk 1) med start fr.o.m.
läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 med en omfattning av
totalt 60 elever.
Ärendet har 2010-04-20 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

29

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-20.
Yttrande daterat 2010-05-03.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan avslås.
Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter med instämmande av
Eva Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2010-05-03 och reviderat 2010-05-19 innebärande att yttrande skall
avges där ansökan avstyrks.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2010-05-27

30

§ 76

Ansökan från Lena Svärd, enskild person om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola
i Hörby kommun Dnr 32-2010:2327 – Yttrande
Dnr 2010.163 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan avseende
Byggprogrammet tillstyrks och ansökan avseende
Fordonsprogrammet avslås, utgör barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande att yttrande skall avges där
båda programmen avstyrks.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson, ersättare (m) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Det är olyckligt att vi från nämndens sida går in med inställningen
att all verksamhet sköts bättre i kommunal regi. Vi tillstyrker inte
vissa ansökningar och hävdar att det är objektivt bedömt när det i
själva verket handlar om en rädsla för att bli utkonkurrerad av dessa
aktörer. Kommunen ska inte driva utbildningar om andra i
närområdet gör det uppenbart bättre och eleverna söker sig dit. I
stället bör man tillstyrka de ansökningar till fristående
gymnasieskolor som inkommer, för invånarnas bästa. Detta
utvecklar både den egna verksamheten och även annan utbildning.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-12 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Lena Svärd, enskild person om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hörby
kommun fr.o.m. läsåret 2011/2012.
Ansökan avser:
Byggprogrammet (16 elever åk1), inriktningen Anläggningsfordon
samt Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Lastbil och
mobila maskiner (8 elever åk1), Personbil (8 elever åk1), Transport
(8 elever åk1) samt Karosseri och lackering (8 elever åk1) med start
fr.o.m. läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 med en
omfattning av totalt 144 elever.
Justerare
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Ärendet har 2010-04-13 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-13.
Yttrande daterat 2010-05-03 och reviderat 2010-05-19.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan avseende
Byggprogrammet tillstyrks och ansökan avseende
Fordonsprogrammet avslås.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 105 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Eva Persson (c) med instämmande av Johan Berglund (m) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-09 innebärande att ansökan avseende Byggprogrammet
tillstyrks och ansökan avseende Fordonsprogrammet avslås.
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges där båda programmen i ansökan avstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Eva Perssons och Johan
Berglunds yrkande och dels på arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande och finner Eva Perssons och Johan Berglunds
yrkande bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
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Ja-röst för bifall till Eva Perssons och Johans Berglunds yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Eva Perssons och Johans Berglunds
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare
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X
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§ 77

Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om utökad
rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående
gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kristianstad
Dnr 32-2010:2249 – Yttrande
Dnr 2010.164 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson, ersättare (m) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Det är olyckligt att vi från nämndens sida går in med inställningen
att all verksamhet sköts bättre i kommunal regi. Vi tillstyrker inte
vissa ansökningar och hävdar att det är objektivt bedömt när det i
själva verket handlar om en rädsla för att bli utkonkurrerad av dessa
aktörer. Kommunen ska inte driva utbildningar om andra i
närområdet gör det uppenbart bättre och eleverna söker sig dit. I
stället bör man tillstyrka de ansökningar till fristående
gymnasieskolor som inkommer, för invånarnas bästa. Detta
utvecklar både den egna verksamheten och även annan utbildning.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-04-09 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående
gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kristianstad fr.o.m. läsåret
2011/2012.
Ansökan avser:
Utökning av befintlig verksamhet med VVS- och
fastighetsprogrammet (32 platser åk 1), inriktningarna Fastighet (16
elever åk 1), VVS (16 elever åk 1)samt El- och energiprogrammet,
inriktningarna Elteknik (16 elever åk 1) och Energiteknik (16 elever
åk 1) med start fr.o.m. läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år
2013/2014 med en omfattning av ytterligare totalt 192 elever.
Skolan har sedan tidigare tillstånd för Fordonsprogrammet,
Byggprogrammet och Industriprogrammet.
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Ärendet har 2010-04-13 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-04-13.
Yttrande daterat 2010-05-03 och reviderat 2010-05-19.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att ansökan avslås.
Ärendet tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 103 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter med instämmande av
Eva Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2010-05-03 och reviderat 2010-05-19 i vilket det föreslås att
ansökan avslås.
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§ 78

Ansökan från Lars Sonesson om statlig tillsyn och rätt
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Höörs
kommun Dnr 32-2010:2044 – Yttrande
Dnr 2010.199 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-06 och reviderat
2010-05-19, i vilket man föreslår att ansökan avseende Hotell- och
turismprogrammet avslås och Naturbruksprogrammet tillstyrks,
utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande att yttrande skall avges där
båda programmen avstyrks.
Protokollsanteckning
Jonathan Jönsson, ersättare (m) medges göra följande
protokollsanteckning:
”Det är olyckligt att vi från nämndens sida går in med inställningen
att all verksamhet sköts bättre i kommunal regi. Vi tillstyrker inte
vissa ansökningar och hävdar att det är objektivt bedömt när det i
själva verket handlar om en rädsla för att bli utkonkurrerad av dessa
aktörer. Kommunen ska inte driva utbildningar om andra i
närområdet gör det uppenbart bättre och eleverna söker sig dit. I
stället bör man tillstyrka de ansökningar till fristående
gymnasieskolor som inkommer, för invånarnas bästa. Detta
utvecklar både den egna verksamheten och även annan utbildning.”
Ärendet
Skolinspektionen ger i skrivelse 2010-05-03 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Lars Sonesson, fysisk person, om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Höörs
kommun.
Ansökan avser:
Hotell- och turismprogrammet inriktning turism och resor (10 platser
åk 1) samt Naturbruksprogrammet inriktning skog (10 platser åk 1)
med start fr.o.m. läsåret 2011/2012, fullt utbyggt år 2013/2014 med
en omfattning av totalt 60 elever.
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Ärendet har 2010-05-04 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande skall vara skolinspektionen tillhanda
senast den 22 juni 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2010-05-04.
Yttrande daterat 2010-05-06 och reviderat 2010-05-19.
Förvaltningen förslag
Förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-06 och reviderat
2010-05-19 utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen, i vilket det föreslås att:
Ansökan avseende Hotell- och turismprogrammet avslås.
Ansökan avseende Naturbruksprogrammet tillstyrks.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2010-05-06, § 111 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter yrkar att yttrande
avges där båda programmen i ansökan avstyrks.
Johan Berglund (m) med instämmande av Eva Persson (c) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-06 och reviderat
2010-05-19 innebärande att ansökan avseende Hotell och
turismprogrammet avslås och Naturbruksprogrammet tillstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetarpartiet
socialdemokraternas ledamöters yrkande och dels på Johan Berglund
och Eva Perssons yrkande och finner Johan Berglunds och Eva
Perssons yrkande bifallet.
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Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Johan Berglunds och Eva Perssons yrkande.
Nej-röst för bifall till arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöters
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Johan Berglunds och Eva Perssons
yrkande mot 5 nej-röster för arbetarpartiet socialdemokraternas
ledamöters yrkande beslutar barn och utbildningsnämnden att
förvaltningens förslag till yttrande 2010-05-03 och reviderat
2010-05-19 skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Ledamot
Kristina Lind, ordförande
Sven Davidsson
Willy Ohlsson
Johan Berglund
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Eva Persson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare
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§ 79

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2010-05-27 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lena Svensson, ordförande
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Rolf Bengtsson, skolområdeschef
Göran Niléhn, rektor
Rose-Marie Arvidsson, rektor
Lisbeth Nordin, rektor
Roger Johansson, rektor
Lars Andreasson, rektor
Marie Andersson, rektor
Annika Persson, rektor
Eva Andersson, skolområdeschef
Carola Krantz, rektor
Pär Hansson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Ann-Christin Sjöström, rektor
Inger Frank, rektor
Birgitta Elmström, rektor
Robert Svensson, rektor
Sven-Åke Jeppsson, rektor
Jane Fälth, rektor
Ingrid Rydström, rektor
Christian Örn, rektor
Annika Persson, rektor
Lotta Christensson, rektor
Annika Holmqvist, rektor
Rune Gustafsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Lise-Lotte K Hansson, rektor
Jan-Anders Johnsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Bo Garsén, rektor
Åsa Hallén Olofsson, rektor
Justerare
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§§
7
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1-5
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5-9

Monica Nilsson, rektor
Kerstin Bonin, rektor
Margareta Hagberg, rektor
PO Johansson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
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§ 80

Rapport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.
Ärendet
1 Utbildningsdepartementets svarsskrivelse 2010-04-27 på
ordförandenas i barn- och utbildningsnämnderna i Skåne Nordost
skrivelse 2010-03-26 om gymnasial friskoleetablering i Skåne
Nordost.
Dnr 2009.497 612
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§ 81

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Redovisning i skrivelse 2010-01-22 av prioriterade övergripande
arbetsmiljömål inom barn- och utbildningsförvaltningen 2010.

Justerare

2

Förvaltningschefens utredningsuppdrag till skolområdeschef
Kristina Liljerup att göra en översyn inom skolområde Nordväst
utifrån direktiv som redovisas i skrivelse 2010-04-19.

3

Förvaltningschefens utredningsuppdrag till skolområdescheferna
Birgitta Jeppsson, Kristina Liljerup och Eva Andersson att se över
elevfördelningen inom Hässleholms centralort utifrån direktiv som
redovisas i skrivelse 2010-04-28.
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