
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 kl. 14:00 – 17.00

Beslutande Anders Tell (S) ordförande Lena Ohlsson (M) v ordförande Christina Silverbern (M)
Jens Nordwander (S) Ann-Marie Hermansson (L) Alex Harrison (KD)
Lena Fantenberg (S) Pontus Andersson (L) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Malin Emilsson (S) Torvald Bennäs (L) Jacob Melin (SD)
Sabina Nilsson (S) Magnus Åkesson (L) Åsa Åberg (SD)

Ersättare Anna Pettersson (S)  Barbro Barnestam (ÅÅ)
 

Övriga närvarande Kenth Olsson, förvaltningschef Liselotte Holmquist, sekreterare Agneta Ekner-Carlsson, skolchef
Hans Thorsson, ekonomichef
Katrin Svensson, 
Miljöinformatör MSF

Gunilla Juhlin,
personalföreträdare LO

Mattias Olsson, skolchef

Lars Nilsson, 
personalföreträdare SACO

Oscar Lindström, 
Verksamhetscontroller

Birgitta Olsson, 
personalföreträdare TCO

Utses att justera Lena Ohlsson  

Justeringens
tid och plats Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Liselotte Holmquist

28 – 41, 43

Ordförande ………………………………………

Anders Tell

Justerare ………………………………………

Lena Ohlsson

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-04-04

Datum då
anslaget sätts upp

2017-04-05 Datum då 
anslaget tas ned

2017-04-27

Förvaringsplats
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift ..........................................................................................

      

Liselotte Holmquist
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 43

Närvarorätt
Änr BUN 2017/2171

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden medger att praktikant Oscar Bengts-
son har rätt att närvara vid dagens sammanträde.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 28

Redovisning av delegeringsbeslut avseende 
perioden 2017-02-16 - 2017-03-15
Änr BUN 2017/1757

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga delegeringsbeslut 
avseende perioden 2017-01-16 – 2017-02-15 till handlingarna

Sammanfattning

Föreligger för information till barn- och utbildningsförvaltningen redovis-
ning av delegationsbeslut avseende perioden 2017-02-16 – 2017-03-15.

Beslutsunderlag

Förteckning över delegeringsbeslut
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 29

Delgivningsärenden februari - mars 2017
Änr BUN 2017/1998

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga delgivningsärenden 
februari – mars 2017 till handlingarna

Sammanfattning

Föreligger för information till barn- och utbildningsnämnden redovisning 
av delgivningsärende.

Beslutsunderlag
Förteckning över delgivningsärenden
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 30

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor 
och barnmiljöer
Änr BUN 2017/1319

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta handlingsplan avse-

ende det som berör nämndens verksamhetsområde för kemikali-
esmarta förskolor och barnmiljöer enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Katrin Svensson, miljöinformatör på Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen, föredrar ärendet.

Sammanfattning
Ett förslag på handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor har tagits fram 
i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, C4 Teknik och 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det övergripande syftet med 
handlingsplanen är att kommunala förskolor ska vara kemikaliesmarta, 
säkra miljöer för barn. Handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå mål-
sättningen om giftfria offentliga barnmiljöer i kommunens strategiska 
färdplan och lokala miljömål. Ett tidigare genomfört projekt med cirka 20 
förskolor visar att många åtgärder som tillsammans ger stor effekt kan 
genomföras genom ökad kunskapsuppbyggnad bland rektorer och peda-
goger. Handlingsplanen ger vägledning för alla förskolor och kan också 
användas av andra arbetsplatser som arbetar med barn eller miljöer som 
barn vistas i.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Handlingsplanen innefattar avsnitt som ligger utanför barn- och utbild-
ningsnämndens verksamhetsområde. Om dessa fattar nämnden inga be-
slut. Även tekniska nämnden föreslås fatta beslut om föreliggande hand-
lingsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden erhöll information om planen 
i samband med nämndsammanträdet i januari 2017.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta handlingsplan avse-

ende det som berör nämndens verksamhetsområde för kemikali-
esmarta förskolor och barnmiljöer enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 
Förslag på handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och barnmiljöer
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 31

Remiss - Inför en elevhälsogaranti i Kristian-
stads kommun
Änr BUN 2016/7652

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige

 Besluta att motionens förslag om elevhälsogaranti anses besvarad 
genom Barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Yrkanden

Anders Tell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Alex Harrison (KD), Lena Ohlsson och Christina Silverbern ((M) samt 
Annelie Fält-Simonsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på de båda yrkanden och finner att nämn-
den beslutar enligt förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning

Barn- och utbildningsnämnden medger att Alex Harrison (KD) tillfogar 
protokollsanteckning till protokollet. Bil. A 

Sammanfattning

Christina Borglund (KD) och Alexander Harrison (KD) föreslår i motion 
2016-12-06 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt 
utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Kristianstads kommun enligt 
motionens intentioner.  Inom elevhälsan i barn- och utbildningsförvalt-
ningen i Kristianstad kommun finns i dagsläget tillgång till skolläkare, 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger/speciallärare, 
det vill säga samtliga de professioner som enligt skollagen ska ingår i 
elevhälsoarbetet. För elevhälsans medarbetare, framförallt de grupper 
som lyder under hälso- och sjukvårdslagstiftningen, finns ett gränssnitt 
till verksamheter inom regionen. Elevhälsans uppdrag är inte att bedriva 
vård eller behandling, det tillkommer regionen.   En elevhälsogaranti likt 
den som föreslås i motionen kräver dels att gränssnittet till region Skånes 
vårdande, diagnostiserande och behandlande ansvar klargörs och till 
vissa delar förändras, dels att det inom ramen för budgeterade medel 
tillförs resurser för att utvidga elevhälsans professioner.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige
 Besluta att motionens förslag om elevhälsogaranti anses besvarad 

genom Barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Remiss motion – Inför en elevhälsogaranti i Kristianstads Kommun. 
Barnkonsekvensanalys 2017-02-03

Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 32

Skolfam, en pedagogisk förebyggande arbe-
tesmodell för arbetet med barn i riskzon
Änr BUN 2017/1504

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Barn- och 
utbildningsförvaltningen under tre år i projektform driver, och i sam-
arbete med Arbete- och välfärdsförvaltningen, arbetar i enlighet med 
den pedagogiska arbetsmodellen Skolfam. 

 Beviljade medel finansierar arbetsmodellen Skolfam under den treåri-
ga projekttiden.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Skolchef Agneta Ekner-Carlsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har beviljats medel från projektet 
Psykisk hälsa, (PRIO) inom Sveriges kommuner och landsting. Bevilja-
de medel ska användas för att bedriva Skolfam, vilket är en välkänd och 
beprövad arbetsmodell för barn i riskzon.
Skolfam har som mål att stärka förutsättningarna för barn i familjehem 
att lyckas i skolan. 
Skolfam utvecklades i Helsingborg för drygt tio år sedan och därefter har 
ett antal kommuner anammat arbetsmodellen.  

Efter det positiva beskedet att PRIO-medel beviljat har ett Skolfam-team 
bildats med psykolog, specialpedagog och familjehemssekreterare. Även 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) är delaktiga. Under den treåriga pro-
jekttiden beviljas 1 360 000 kronor/år för att finansiera Skolfam.

En styrgrupp leder arbetet. Att arbeta enligt Skolfam innebär att följa en 
manual som utgår ifrån kartläggning, analys och anpassad arbetsmodell 
för det enskilda barnet samt uppföljningar. Efter två år upprepas kartlägg-
ningen med samma normerade tester och bedömningsinstrument som 
användes första gången. 

Elva barn från Kristianstads kommun kommer att ingå i projektet. 
En uppföljning kommer att presenteras Barn- och utbildningsnämnden 
efter att projektet pågått i två år. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Barn- och 
utbildningsförvaltningen under tre år i projektform driver, och i sam-
arbete med Arbete- och välfärdsförvaltningen, arbetar i enlighet med 
den pedagogiska arbetsmodellen Skolfam. 

 Beviljade medel finansierar arbetsmodellen Skolfam under den treåri-
ga projekttiden.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande
Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 33

Start av yrkeshögskoleutbildning Redovis-
ningskonsult hösten 2017
Änr BUN 2017/1554

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbildningen 
Redovisningskonsult ska starta hösten 2017.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Skolchef Mattias Olsson informerar om ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om start av yrkeshögsko-
leutbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskola har godkänt Kristianstads kommuns 
ansökan om tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningen Redovis-
ningskonsult med start hösten 2017.

Utbildningen finansieras genom riktade statsbidrag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbildning-
en Redovisningskonsult ska starta hösten 2017.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Ansökan om Redovisningskonsult.

Utbildningsplan för Redovisningskonsult.

Beslut om godkännande av Redovisningskonsult.

Barnkonsekvensanalys.

Beslut expedieras till

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 34

Start av yrkeshögskoleutbildningen Tandskö-
terska hösten 2017
Änr BUN 2017/1558

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleut-
bildningen Tandsköterska ska starta hösten 2017.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Skolchef Mattias Olsson informerar om ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om start av yrkes-
högskoleutbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskola har godkänt Kristianstads kom-
muns ansökan om tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildning-
en Tandsköterska med start hösten 2017.

Utbildningen finansieras genom riktade statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleut-
bildningen Tandsköterska ska starta hösten 2017.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Ansökan om Tandsköterska.

Utbildningsplan för Tandsköterska.

Beslut om godkännande av Tandsköterska.

Barnkonsekvensanalys.

Beslut expedieras till

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 35

Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Kristianstads kommun inför läsåret 
2017/2018
Änr BUN 2017/1549

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud 
inför läsåret 2017/2018 enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Skolchef Mattias Olsson redogör för ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2017/2018.

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan föreslås att Hantverksprogrammets inriktning Florist, 
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Medier, information och 
kommunikation och VVS- och fastighetsprogrammets inriktningar Fas-
tighetsteknik och Kyl- och värmepumpsteknik inte erbjuds inför läsåret 
2017/2018 samt att antalet platser inom några program och inriktningar 
justeras.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasiesärskolan föreslås inga förändringar.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud 
inför läsåret 2017/2018 enligt föreliggande förslag

Beslutsunderlag

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 
2017/2018.

Beslut expedieras till

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 36

Rapport gällande insyn och tillsyn av friståen-
de verksamheter i Kristianstads kommun
Änr BUN 2017/1329

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten gäl-
lande insyn och tillsyn av fristående skolverksamheter 2016 och läg-
ger den till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Verksamhetscontroller Oscar Lindström föredrar ärendet.

Sammanfattning

 Föreliggande rapport förtydligar den insyn och tillsyn som barn- och utbild-
ningsförvaltningen genomfört i fristående skolverksamheter i Kristianstads 
kommun. Insyn och tillsyn har under 2016 skett i samtliga fristående skolverk-
samheter i Kristianstads kommun. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten gäl-
lande insyn och tillsyn av fristående skolverksamheter 2016 och läg-
ger den till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-03

Rapport gällande insyn och tillsyn av fristående verksamheter i Kristian-
stads kommun 2016. 2017-02-22

Beslut expedieras till

Publicering på hemsida
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 37

Ansökan om att starta fristående förskola i 
Fjälkinge/Nosaby
Änr BUN 2017/964

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Carina Hertrich 
och Barbro Palm får etablera fristående förskola för 32-35 barn i Villands-
gården, Fjälkingevägen 228 senast 2018-10-01. Beslutet gäller under för-
utsättning av registrerat företag och godkända lokaler. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Verksamhetscontroller Oscar Lindström föredrar ärendet

Sammanfattning

Ansökan har inkommit från Carina Hertrich och Barbro Palm, som idag 
driver Smultronställets förskola i Balsby, om att få starta fristående för-
skola i Fjälkinge/Hammar. Barn- och utbildningsnämnden föreslås beslu-
ta att godkänna att Carina Hertrich och Barbro Palm får starta fristående 
förskola senast 2018-10-01 under förutsättning av registrerat företag samt 
godkända lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att Carina Hertrich 
och Barbro Palm får etablera fristående förskola för 32-35 barn i Villands-
gården, Fjälkingevägen 228 senast 2018-10-01. Beslutet gäller under för-
utsättning av registrerat företag och godkända lokaler. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-16

Ansökan från Carina Hertrich och Barbro Palm 2017-02-16

Beslut expedieras till

Carina Hertrich och Barbro Palm
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 38

Budgetuppföljning
Änr BUN 2017/2041

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 
mars 2017 och översänder den till kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter mars 2017 visar på ett 
överskott i driftbudgeten med + 0,1 mkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 
mars 2017 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2017-04-04

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2017-04-04

Beslut expedieras till

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 40

Slutligt resultat 2016
Änr BUN 2017/1462

Beslut

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring 
avseende skolområdenas driftbudget från 2016 till 2017 motsva-
rande 9 830 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att resultatöverföring mellan 
verksamhetsåren skall gälla beträffande skolområdena inom nämndens 
ansvarsområde. Förslaget till resultatöverföring motsvarar totalt  9.830 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring 
avseende skolområdenas driftbudget från 2016 till 2017 motsva-
rande 9 830 tkr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-09
Barnkonsekvensanalys, 2017-03-13

Beslut expedieras till

Skolchefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 41

Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun 
en möjlighet till ökad måluppfyllelse
Änr BUN 2017/684

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige

 Besluta att motionen om att ge eleverna i Kristianstad kommun en 
möjlighet till ökad måluppfyllelse genom erbjudande av lovskola an-
ses besvarad genom föreliggande yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Yrkande

Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till motionen

Anders Tell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på de olika förslagen och finner att nämn-
den beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Lena Ohlsson (M), Christina Silverbern (M), Alexander Harrison (KD) 
och Barbro Barnestam (ÅÅ) reserverar sig mot beslutet. Bil. B
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Sammanfattning

Lena Ohlsson (M) lämnade 2017-01-16 in en motion till kommunfull-
mäktige med förslag om att ge eleverna i Kristianstad kommun en möj-
lighet till ökad måluppfyllelse genom att under lov erbjuda lovskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjlighet till ett sådant 
erbjudande och har funnit att det redan erbjuds lovskola för elever i åk 6-
9 och gymnasieskolan. Utöver det erbjuds samtliga elever i grundskolan 
läxhjälp varje vecka. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige

 Besluta att motionen om att ge eleverna i Kristianstad kommun en 
möjlighet till ökad måluppfyllelse genom erbjudande av lovskola an-
ses besvarad genom föreliggande yttrande. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-21
Motion från Lena Ohlsson (M) 2017-01-16
Remiss från kommunledningskontoret 2017-02-01
Barnkonsekvensanalys 2017-02-21

Beslut expedieras till

 Kommunledningskontoret
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 42

Yttrande över Lejonskolans överklagande av 
Kristianstads kommuns beslut kring tilläggs 
belopp
Änr BUN 2016/7576

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-
rätten, avseende mål 1220-1228-17 samt 1177-17 Lejonskolan./. 
Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt före-
liggande förslag.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Barn- och utbildningsnämndens behandling

Skolchef Agneta Ekner-Carlsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ytt-
rande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från Lejon-
skolan. Överklagan rör 
Kristianstads kommuns avslag på ansökan om tilläggsbelopp för tio ele-
ver under våren 2017. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att 
bestrida överklagandet med hänvisning till att nämnden följer lag och 
förordning
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-
rätten, avseende mål 1220-1228-17 samt 1177-17 Lejonskolan./. 
Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt före-
liggande förslag.

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
     

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-24.
Underrättelse från Förvaltningsrätten I Malmö, 2017-03-15.
Förvaltningens yttrande i ärendet, tio stycken, 2017-03-23.

Beslut expedieras till

Förvaltningsrätten i Malmö


