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

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Christofer Olofsson (m), tjänstgörande för Johan Berglund (m)
Lisa Persson Rosenkvist (c)
Eva-Marie Lidén (kd), kl 08:30-11:45, §§ 108- t.o.m. punkt 7 § 127
Lynn Thulin (m)
Sven Davidsson (c)
Sivert Aronsson (fp)
Paul Nordström (fv)
Henning Nilsson (v)
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, bitr förvaltningschef
Göran Elvirsson, utvecklingsledare
Lisbeth Johansson, gymnasiechef
Åsa Persson, controller
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Tjänstemän

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Lena Nilsson
Barn- och utbildningskontoret måndagen den 1 september 2008,
kl. 17:30

Justerade paragrafer

§§ 108-128

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Lars-Göran Wiberg

Justerare

………………………………………………………………..
Lena Nilsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2008-08-28

Datum då anlaget
sätts upp

2008-09-02

Datum då anslaget
tas ned

2008-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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§ 108

Välkomsthälsning
Barn- och utbildningsnämnden hälsar Lars Johansson välkommen
som ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Lars Johansson presenterar sig själv och framhåller att han ser fram emot
att arbeta i Hässleholms kommun.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 109

Budgetuppföljning avseende tiden 2008-01-01—06-30
Dnr 2008.127 042

Beslut
Förvaltningens 2008-08-13 framtagna uppföljningsrapport godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2008-08-13 med riktpunkt den 30 juni 2008 upprättat
en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut avseende
drift och investering.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2008 ett nollresultat.
Handlingar i ärendet
Uppföljningsrapport daterad 2008-08-13.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 99 där man föreslog att förvaltningens
2008-08-13 framtagna uppföljningsrapport godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Yrkande
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdag
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§ 110

Mål och nationella prov i årskurs 3 – projekttjänster som
lokalt implementeringsansvariga läsåret 2008/09

Dnr 2008.302 611

Beslut
Under läsåret 2008/2009 inrättas fem centrala projekttjänster som
implementeringsansvariga, vardera omfattande 20 %, till en beräknad
obudgeterad kostnad på ca 200 tkr för 2008.

Ärendet
Hösten 2008 införs mål att uppnå i årskurs 3 för ämnena svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Under våren 2009 ska
nationella prov för samma årskurs och i samma ämnen genomföras
för första gången. Avsikten är att genom en tidig avstämning mot
nationella mål öka den nationella likvärdigheten samt ge tidiga signaler
om elevers individuella behov av stödjande insatser.
För att sprida information om målen och de nationella proven i årskurs 3
och för att skapa en fördjupad dialog med skolverksamheten avser
Skolverket att samarbeta med implementeringsansvariga på kommunal
nivå. De implementeringsansvariga kommer av Skolverket att ges
fördjupade kunskaper om innehållet i målen och hanteringen av de
nationella proven i årskurs 3. De ges också fördjupad kunskap om
implementeringsprocessen. Deras uppgift blir sedan att på lokal nivå i
kommunen stödja lärare och skolledare i arbetet med målen och de
nationella proven.
Skolverket kommer att via de implementeringsansvariga följa arbetet och
till de gemensamma konferenserna i höst för implementeringsansvariga
erhåller Hässleholms kommun fem platser.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 100 där man föreslog att det under läsåret
2008/2009 inrättas fem centrala projekttjänster som implementeringsansvariga, vardera omfattande 20 %, till en beräknad obudgeterad kostnad
på ca 200 tkr för 2008.
Beslutgång
Yrkande
Lena Olsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 111

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Dnr 2008.326 041

Beslut
Anhållan inges till kommunstyrelsen att 533,3 tkr tillförs barn- och
utbildningsnämndens budget 2008 som kompensation för ökade
städkostnader.
Ärendet
Nya städavtal har under perioden 2007-08-01—2008-05-01 tecknats
med Tekniska kontoret. Avtalen från 2007 ger helårseffekt 2008 på
156,8 tkr medan avtalen tecknade innevarande år ger en
merkostnad för barn- och utbildningsnämnden på 376,5 tkr.
Avtalen har tecknats dels till följd av ombyggnader och dels till följd av
utökade lokaler. Totalt har barn- och utbildningsnämnden för 2008
påförts ökade städkostnader motsvarande 533,3 tkr.
Förvaltningens förslag
Anhållan inges till kommunstyrelsen att 533,3 tkr tillförs barn- och
utbildningsnämndens budget 2008 som kompensation för ökade
städkostnader.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Uppsägning av tur B8 Vittsjö i avtal RAM 06/10 –
Bergkvarabuss AB
Dnr 2008.255 052

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de av ordföranden och
arbetsutskottet vidtagna åtgärderna.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar dessutom, efter att de
meningsskiljaktigheter och oklarheter som rått med Bergkvarabuss
diskuterats, att i nuläget inte säga upp samtliga avtal med Bergkvarabuss
AB.
Ärendet
I skrivelse 2008-06-04 har Bergkvarabuss AB sagt upp tur B8
Vittsjö, från och med höstterminens början 2008, i avtal RAM 06/10.
I gällande avtal är uppsägningstiden 12 månader.
Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2008-06-26, § 95 där man beslöt att
avslå framställan om att avbryta gällande avtal för buss B8 Vittsjö i avtal
RAM 06/10 från och med höstterminens början 2008.
uppsägningen av buss B8 beviljas med avtalsenlig uppsägning om
12 månader, vilket innebär att avtalet upphör att gälla 2009-06-04.
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog dessutom åt ordföranden att
under sommaruppehållet besluta i ärenden som rör avtalsförhållanden
med Bergkvarabuss.
Bergkvarabuss har i skrivelse 2008-07-22 meddelat att man frånträtt
uppdraget avseende tur B8 Vittsjö från höstterminen 2008.
Ordförande Lars-Göran Wiberg har i skrivelse 2008-07-30 meddelat
Bergkvarabuss att nämnden kommer att vidta åtgärder för att lösa den
uppkomna situationen samt att nämnden kommer att kräva ersättning
av Bergkvarabuss om nämnden drabbas av extra kostnader till följd av
agerandet. Ordföranden har samma dag på delegation beslutat att
direktupphandling skall göras av turen B8 Vittsjö för tiden
2008-08-08—10-24.
I skrivelse 2008-08-12 har Bergkvarabuss meddelat att man avser att
fullfölja uppdraget på tur B8 Vittsjö under uppsägningstiden.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 98 där man beslutade följande:
Arbetsutskottet ställer sig bakom ordförandens skrivelse 2008-07-30 till
Bergkvarabuss.
Påbörjad direktupphandling av turen B8 Vittsjö avbryts.
Efter diskussion om att säga upp Bergkvarabuss samtliga avtal till följd
av de meningsskiljaktigheter och oklarheter som rått under senare tid,
beslutar arbetsutskottet att i nuläget inte vidta några sådana åtgärder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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§ 113

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplanering
för 2008 utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål –
Delårsuppföljning
Dnr 2007.509 012

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
av vidtagna åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma
till kommunfullmäktige.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2007-12-13, § 176
verksamhetsplanering för 2008 utifrån de av kommunfullmäktige
fastlagda övergripande målen för 2008.
Varje nämnd skall själv ansvara för att följa upp vilka åtgärder som
har vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Redovisning av de åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 102 där man föreslog att barn- och
utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av vidtagna
åtgärder för att uppnå målen och översänder densamma till
kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande av och bidrag till en fristående grundskola
i Hässleholms kommun – Yttrande Dnr 43-2008:1078
Dnr 2008.161 611

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-05, i vilket man föreslår
att ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Nämnden var enig i att ansökan skall avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-08 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande
av och bidrag till en fristående grundskola fr.o.m. läsåret 2009/2010
i Hässleholms stad.
Ansökan avser:
Grundskolans årskurser 6-9 och är beräknad för 400 elever fullt utbyggd
läsåret 2011/2012.
Ärendet har 2008-04-10 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-10.
Yttrande daterat 2008-08-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 103 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

11

Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till beslutsförslaget i förvaltningens föreslagna
yttrande 2008-08-05 att ansökan från Kunskapsskolan avslås då antalet
elever i ansökan är för stort och därmed får allt för omfattande
konsekvenser för kommunen.
Kenneth Aronsson (m) med instämmande av Kristina Lind (kd),
Lena Olsson (c), Hans Tosteberg (fp) och Nils Bergkvist (fv) yrkar
att förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-05, i vilket man föreslår
att ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avslås då antalet
elever i ansökan är för stort och därmed får allt för omfattande
konsekvenser för kommunen, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Kenneth Aronssons
med fleras yrkande bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1172
Dnr 2008.170 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår
att ansökan från B-T Education AB avslås, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-08 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun
fr.o.m. läsåret 2009/2010.
Ansökan avser:
Hälsa och idrottsprogrammet, specialutformat program närliggande
Omvårdnadsprogrammet (25 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret
2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av
totalt 75 elever.
Ärendet har 2008-04-14 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-14.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 104 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkande
Lena Olsson (c) med instämmande av Kristina Lind (kd), Willy Ohlsson
(s) och Nils Bergkvist (fv) yrkar att förvaltningens förslag till yttrande
2008-08-04 i vilket man föreslår att ansökan avslås, skall utgöra barnoch utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Hässleholms kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1492
Dnr 2008.185 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår
att ansökan från B-T Education AB tillstyrks, utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för Willy Ohlssons yrkande om att yttrande skall
avges där ansökan avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-17 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från B-T Education AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Hässleholms kommun.
Ansökan avser:
Teknikprogrammet, inriktning IT (28 platser åk 1) med start fr.o.m.
läsåret 2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av
totalt 84 elever.
Ärendet har 2008-04-22 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-22.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 105 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag från
arbetsutskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkanden
Willy Ohlsson (s) yrkar att yttrande avges där B-T Education ABs
ansökan avslås.
Kristina Lind (kd) med instämmande av Kenneth Aronsson (m) och
Nils Bergkvist (fv) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2008-08-04 i vilket man föreslår att ansökan tillstyrks.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Kristina Linds m.fl. yrkande.
Nej-röst för Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Christofer Olofsson
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Lena Olsson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

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

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
X
5
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§ 117

Ansökan från Fogdaröds omsorg, vård och utbildning,
ekonomisk förening, om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Höörs
kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1248
Dnr 2008.184 612

Beslut
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutar att förvaltningens förslag
till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår att ansökan från Fogdaröds
omsorg, vård och utbildning, ekonomisk förening tillstyrks, utgör barnoch utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-17 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Fogdaröds omsorg, vård och utbildning,
ekonomisk förening om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasiesärskola i Höörs kommun fr.o.m. läsåret 2009/2010.
Ansökan avser:
Gymnasiesärskola, Naturbruksutbildning, inriktning trädgård (totalt
6 platser), med start fr.o.m. läsåret 2009/2010.
Programmet i ansökan kommer att erbjudas elever som förutom
utvecklingsstörning också har en neuropsykiatrisk diagnos. I anslutning
till skolan kommer det att finnas ett elevhem enligt LSS för omsorg och
behandling med verksamhet dygnet runt, året runt.
Ärendet har 2008-04-22 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-22.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 106 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas, centerpartiets, kristdemokraternas,
moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls
ledamöter yrkar att förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04,
där ansökan tillstyrks, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

18

§ 118

Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstad kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1465
Dnr 2008.193 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår
att ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för Willy Ohlssons yrkande om att yttrande skall
avges där ansökan avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-23 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun.
Ansökan avser:
Årligt intag på 90 elever på 3 specialutformade program enligt följande
- 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
Estetiska programmet, ES)
Alla med start fr.o.m. läsåret 2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012
med en omfattning av totalt 270 elever.
Ärendet har 2008-04-24 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-25.
Yttrande daterat 2008-08-04.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28
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Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 107 där man beslöt att ärendet skulle
behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden utan något förslag
från arbetsutskottet.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
2008-08-04 innebärande att yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Willy Ohlsson (s) yrkar att yttrande avges där ansökan avslås.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Kristina Linds m.fl. yrkande.
Nej-röst för Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Christofer Olofsson
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Lena Olsson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

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

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
X
5

Utdragsbestyrkande

Avstår

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28
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§ 119

Ansökan från Vittra AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad
kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1331
Dnr 2008.201 612

Beslut
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutar att förvaltningens förslag
till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår att ansökan från Vittra AB
avslås, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-25 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Vittra AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun fr.o.m. läsåret
2009/2010.
Ansökan avser:
Samhällsprogrammet, SP (30 platser åk 1) och Naturvetenskapsprogrammet, NV, (60 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret
2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av totalt
270 elever.
Vid analys av ansökan avseende utbildningens innehåll kan konstateras
att programmen är specialutformade närliggande SP respektive NV
och inte omfattar nationella inriktningar.
Ärendet har 2008-04-28 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-28.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 108 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

2008-08-28
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Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) med instämmande av Kristina Lind (kd) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04 innebärande att
yttrande avges där ansökan avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

22

§ 120

Ansökan från UVS Gymnasium AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Kristianstad kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1427

Dnr 2008.194 612

Beslut
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutar att förvaltningens förslag
till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår att ansökan från UVS
Gymnasium AB avslås, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-22 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från UVS Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun.
Ansökan avser:
Specialutformat program, inriktning Hotell och Restaurang (HR) –
måltidsservice (32 platser åk 1) med start fr.o.m. läsåret 2009/2010,
fullt utbyggt år 2011/(2012 med en omfattning av totalt 96 elever.
Ärendet har 2008-04-23 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-25.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 109 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

2008-08-28
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Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas, centerpartiets, kristdemokraternas,
moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls
ledamöter yrkar att förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04,
där ansökan avslås, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

24

§ 121

Ansökan från Hushållningssällskapets Lantbruksutveckling i Syd AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till en fristående gymnasieskola i Kristianstad kommun
- Yttrande Dnr 44-2008:1071
Dnr 2008.195 612

Beslut
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutar att förvaltningens förslag
till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår att ansökan från
Hushållningssällskapets Lantbruksutveckling i Syd AB tillstyrks, skall utgöra
barn- och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-22 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Lantbruksutveckling i Syd AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kristianstad
kommun fr.o.m. läsåret 2009/2010.
Ansökan avser:
Naturbruksprogrammet, NP, inriktning jordbruk, inriktning hästhållning,
samt naturvetenskaplig profil (73 platser åk 1) med start fr.o.m.
läsåret 2009/2010, fullt utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av
totalt 216 elever.
Ärendet har 2008-04-23 remitterats från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-23.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 110 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

2008-08-28

25

Beslutsgång
Yrkande
Arbetarpartiet socialdemokraternas, centerpartiets, kristdemokraternas,
moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och folkets väls
ledamöter yrkar att förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04,
där ansökan tillstyrks, skall utgöra barn- och utbildningsnämndens
yttrande till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

26

§ 122

Ansökan från Baggium utbildning AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Markaryd kommun – Yttrande Dnr 44-2008:1625
Dnr 2008.210 612

Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04, i vilket man föreslår
att ansökan från Baggium utbildning AB tillstyrks, utgör barn- och
utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Reservation
Arbetarpartiet socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för Willy Ohlssons yrkande om att yttrande skall
avges där ansökan avslås.
Ärendet
Skolverket ger i skrivelse 2008-04-28 kommunen möjlighet att yttra
sig över ansökan från Baggium utbildning AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Markaryd kommun fr.o.m.
läsåret 2009/2010.
Ansökan avser:
Årlig intagning på 31 elever fördelat på 10 specialutformade yrkesinriktade program med start fr.o.m. läsåret 2009/2010, fullt
utbyggt år 2011/2012 med en omfattning av totalt 93 elever.
Ärendet har 2008-04-29 remitterats från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden för utredning och yttrande.
Kommunens yttrande skall vara skolverket tillhanda senast den
15 september 2008.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens remiss 2008-04-29.
Yttrande daterat 2008-08-04.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 111 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

2008-08-28

27

Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Karin Nilsson (m) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till yttrande 2008-08-04 innebärande att
yttrande avges där ansökan tillstyrks.
Willy Ohlsson (s) yrkar att yttrande avges där ansökan avslås.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Kristina Linds och Karin Nilssons yrkande.
Nej-röst för Willy Ohlssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Lars-Göran Wiberg
Kristina Lind
Willy Ohlsson
Christofer Olofsson
Kenneth Aronsson
Karin Nilsson
Lena Olsson
Hans Tosteberg
Nils Bergkvist
Lena Nilsson
Joachim Fors
Agneta Hörberg
Andreas Dahlberg
Summa

Justerare

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

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
X
5

Utdragsbestyrkande

Avstår

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28
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§ 123

Anmälan angående situationen för två barn på
förskola i område 1 Sösdala – Yttrande Dnr 51-2008:2410

Dnr 2008.277 710

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom biträdande rektors
yttrande 2008-08-05.
Ärendet
Skolverket har den 26 juni 2008 tagit emot en anmälan
gällande två barn på förskola i område 1, Sösdala.
Skolverket anhåller i skrivelse 2008-07-15 om barn- och
utbildningsnämndens yttrande över uppgifterna i anmälan.
Yttrandet skall vara skolverket tillhanda senast den 3 september
2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2008-07-15.
Biträdande rektors i område 1 yttrande daterat 2008-08-05.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 112 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

2008-08-28

29

§ 124

Anmälan angående kränkande behandling av grundskoleelev vid Bjärnums skola – Yttrande Dnr 51-2007:3089
Dnr 2006.408 606

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rektor Jan Brolins
yttrande 2008-08-25.
Ärendet
Skolverket mottog den 18 oktober 2006 en anmälan om kränkande
behandling gällande en elev som vid tiden för anmälan gick vid
Bjärnums skola. Skolverket fattade den 6 december 2006 beslut om
att, efter medgivande av anmälaren, överlämna ärendet till
ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). På begäran av
anmälaren återkallades ärendet från DO den 3 december 2007 med
önskemål om att ärendet skulle utredas av skolverket.
Skolverkets utredning avser läsåren 2006/07 och 2007/08.
Skolverket begär i skrivelse 2008-06-23 att barn- och utbildningsnämnden
yttra sig över uppgifterna i anmälan.
Yttrandet skall efter erhållen dispens vara skolverket tillhanda senast
den 3 september 2008.
Handlingar i ärendet
Skolverkets skrivelse 2008-06-23.
Rektor Jan Brolins yttrande 2008-08-25.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2008-08-14, § 113 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

2008-08-28

30

§ 125

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2008-08-28 godkänns.
Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare
enligt nedan:
Lars-Göran Wiberg ordförande
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Göran Elvirsson, tf förvaltningschef
Lars Johansson, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Jan Brolin, rektor
Eva Abrahamsson, rektor
Gull-Britt Persson Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Göran Niléhn, rektor
Karin Johnsson, rektor
Lars Härstedt Salmonson, rektor
Uno Nilsson, rektor
Jan-Olof Olofsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Inger Persson, rektor
Eva Hörberg, specialpedagogisk samordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande

§§
3-4
17-20
21
22
46-47
111-136
151-174
77-102
106-121
142-143
17-47
53-77
73-74
75-93
18-25
12-17
77-83
23-31
23-40
12-16
33-37

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

31

§ 126

Rapporter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporterna.
Ärendet
1 Regeringsrättens beslut 2008-06-10 avseende Andrea Karlfeldts och
George Horwath-Szabós överklagande av kammarrättens beslut i mål nr
4004-4005-05 Vitesföreläggande
4006-4007-05 Undervisning i hemmet
4003-05 Utdömande av vite
Beslut
Prövningstillstånd meddelas inte. Kammarrättens avgörande står
därmed fast.
Dnr 2002.156 611, 2003.71 611, 2005.59 605, 2004.169 611
2

Meddelande 2007-12-03 från ombudsmannen mot etnisk diskriminering
om att NN återkallat anmälan med önskemål om att ärendet istället
skall utredas av skolverket. DO har avskrivit ärendet och översänt
utredningen till skolverket.
Dnr 2007.133 606

3

Specialpedagogiska institutets skrivelse 2008-06-24 angående
inrättande av en specialskola för elever med grav språkstörning.
Dnr 2008.267 610

4

Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-09, § 89. Inventariemedel till
Söderparkskolan i Vinslöv. Beslut
-

700 000 kronor anvisas till barn- och utbildningsförvaltningen för
inventarier till Söderparkskolan.
Medlen omdisponeras från byggnadsinvesteringsanslaget till
barn- och utbildningsnämndens inventarieinvesteringsbudget för
2008.
Dnr 2008.200 041

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28
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§ 127

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
1 Cirkulär 08:51 avseende kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens
betydelse för handläggning m.m.
Dnr 2008.242 710
2

Utbildningsdepartementets pressmeddelanden:
-

Justerare

Fler nationella prov
Insatser mot våld i skolan
Regeringen föreslår barnomsorgspeng och allmän förskola
för treåringar

3

Irene Nilssons (s) och Rolf Delcomyns (s) motion med förslag om
nolltolerans mot gatuvåld.
Dnr 2008.252 101

4

Tommy Nilssons (s) motion angående ombyggnad/tillbyggnad av
Grönängsskolans gymnastiksal.
Dnr 2008.249 101

5

Skrivelse 2008-06-25 från simklubbarna S 71, Sösdala SS och
Tyringe SS med anhållan om att det startas ett simgymnasium
i kommunen från hösten 2009.
Dnr 2007.488 612

6

DO:s stämningsansökan av Hässleholms kommun avseende
skadestånd för åsidosättande av skyldigheter enligt lagen om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn
och elever.

7

Muntlig information om mobil förskola.

8

Tackkort från Jan Dahlberg där han tackar för uppvaktningen i
samband med sin pensionering.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdag

Sid

2008-08-28

33

§ 128

Anmälan av nytt ärende
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar i enlighet med ordförandens
förslag.
Ärendet
Ordförande Lars-Göran Wiberg föreslår för att det skall bli en
likvärdighet mellan områden att förvaltningen ges i uppdrag
att ta fram förslag till kommunalt regelverk för hur grundskolan skall
hantera skriftliga omdömen.
Förslaget skall redovisas vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i november 2008.
Beslutsgång
Yrkande
Willy Ohlsson (s) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

