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Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden

Sekreterare: Anna Fritzson
Tfn: 044-136408
E-post: anna.fritzson@kristianstad.se

Tid och plats Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 14:00
Rådhus Skåne, rum 310

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Information 2018/590

5 Delgivningsärenden avseende perioden 2017-12-16---2018-
01-15

2018/576

6 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/577

7 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling 
och samverkan 2017

2018/56

8 Redovisning av beslutade och icke avgjorda medborgarförslag 2018/77

9 Etablering av paviljong och tillbyggnad av matsal på Österslövs 
skola

2018/42

10 Redovisning av efterfrågan på förskola och pedagogisk omsorg 2018/76

11 Svar på Skolinspektionens beslut för gymnasieskola med 
yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i 
Wendesgymnasiet FT, VF i Kristianstads kommun (Dnr 43-
2017:5697)

2017/3618

12 Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola - efter tillsyn 
av Centralskolan i Kristianstads kommun

2017/3618

13 Ansökan från Kristianstads Barnomsorg AB om konvertering 
av pedagogisk omsorg till förskola

2013/4060
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 6

Information
Änr BUN 2018/590

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till hand-

lingarna. 

Sammanfattning
Preliminärt bokslut 2017 

Ekonomichef Hans Thorsson informerar om preliminärt bokslut för 2017.

Heltid för alla – redovisning av föregående års arbete

HR-chef Anna Elofsson sammanfattar en redovisning av 2017 års arbete 
med Heltid för alla. 

Upphandlingsprocessen skolsystem 

Planeringschef Håkan Nilsson redogör för nuläget kring kommande upp-
handling av skolsystem. 

Redovisning av uppdrag som kontaktpolitiker

Ordförande kommenterar redovisning av uppdrag som kontaktpolitiker för 
år 2017.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 7

Delgivningsärenden avseende perioden 2017-12-
16---2018-01-15
Änr BUN 2018/576

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2017-12-16---2018-01-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för redovisning för barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
ren-den avseende perioden 2017-12-16---2018-01-15.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2017-12-16---2018-01-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Förteckning över upprättade handlingar 2018-01-29

Förteckning över inkomna handlingar 2017-01-29
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 8

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2018/577

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2017-12-16---2018-01-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2017-12-
16---2018-01-15.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2017-12-16---2018-01-15 till handling-
arna.

Beslutsunderlag
Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2018-01-29
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 9

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete, lika-
behandling och samverkan 2017
Änr BUN 2018/56

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan 2017 och lägger den till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
HR-chef Anna Elofsson redogör för uppföljningen. 

Sammanfattning
Kristianstads kommun följer årligen upp systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan i enlighet med lagstiftning inom respekti-
ve område. Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning för 2017 
visar att det är god kvalitet på arbetet, att verksamheterna i stort följer 
gällande rutiner och att det finns utvecklingsområden. Arbetsmiljön är en 
stor utmaning och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer fortsätta 
arbetet med att ha fokus på hälsofrämjande arbete i verksamheterna samt 
att undanröja risker för våld och hot och arbeta för att våra arbetsplatser 
blir fria från kränkande attityder, särbehandling och trakasserier. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan 2017 och lägger den till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-30, § 1

Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning av systematiskt arbets-
miljöarbete, likabehandling och samverkan avseende 2017 inklusive 
redovisning av genomförda åtgärder 2017 och handlingsplan för 2018

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 10

Redovisning av beslutade och icke avgjorda med-
borgarförslag
Änr BUN 2018/77

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning över 

avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag under perioden 2017-08-
02---2018-01-12 till kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson kommenterar redovisningen. 

Sammanfattning
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive icke 
avgjorda medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2017-08-02 – 
2018-01-12 till kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning 

över avgjorda och icke avgjorda medborgarförslag under perioden 
2017-08-02---2018-01-12 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-30, § 2
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-12
Förteckning över beslutade medborgarförslag 2018-01-12
Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag 2018-01-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 11

Etablering av paviljong och tillbyggnad av matsal på 
Österslövs skola
Änr BUN 2018/42

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet etablering av paviljonger och 
tillbyggnad av matsal i Österslöv.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering och ianspråktagande av 
investeringsmedel för matsalsutbyggnaden.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Skolorna Österlöv och Fjälkestad som tillsammans har elever F-2 och 3-5 
har behov av fler lokaler. Fjälkestad fick sitt behov tillgodosett inför hösten 
2017 och Österslövs behov uppstår med en klass till höstterminen 2018 
och en till höstterminen 2019. Förslag finns därför att placera en paviljong 
inför starten av höstterminerna de åren och till starten av höstterminen 
2018 bygga ut matsalen, skapa några fler parkeringsplatser och göra mind-
re förändringar i kök och utemiljö så att skolan klarar sex klasser eller 150 
elever. Projektet är kostnadsberäknat till totalt 5 175 tkr och den årliga 
hyran till 1 378 tkr. Utbyggnaden av matsalen finansieras genom det anslag 
som finns i investeringsbudgeten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av pavil-
jonger och tillbyggnad av matsal i Österslöv.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskonto-
ret internhyresförändringen för budgetjustering och ianspråkta-
gande av investeringsmedel för matsalsutbyggnaden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-05

PM C4 Teknik 180102

Ritningar, 171204, 171212, 171214

Samverkansprotokoll och riskbedömning 171220

Barnkonsekvensanalys 180109
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 12

Redovisning av efterfrågan på förskola och pedago-
gisk omsorg
Änr BUN 2018/76

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

och lägga sammanställningen till handlingarna.

Nämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson sammanfattar ärendet. 

Sammanfattning
Enligt BUN:s plan över återkommande ärenden redovisas nu efterfrå-
gan/tillgång på plats inom förskola per den 15 januari 2018. Sammanställ-
ningen visar att alla barn som efterfrågar plats kan erbjudas det inom 
lagstadgad tid men i några fall kan inte förstahandsvalet erbjudas.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

och lägga sammanställningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-29

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 13

Svar på Skolinspektionens beslut för gymnasieskola 
med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i 
Wendesgymnasiet FT, VF i Kristianstads kommun 
(Dnr 43-2017:5697)
Änr BUN 2017/3618

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa barn- och utbild-

ningsförvaltningens förslag till svar på Skolinspektionens beslut för 
gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i 
Wendesgymnasiet FT, VF i Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Mattias Olsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under 2017 en s.k. regelbunden tillsyn i 
Kristianstads kommun. Tillsynen genomfördes dels i respektive verksam-
het på huvudmannanivå och dels i sex skolenheter, varav Wendesgymna-
siet FT, VF var en.

Skolinspektionen konstaterade att Kristianstads kommun, beträffande 
Wendesgymnasiet FT, VF, inte uppfyller författningskraven avseende att:

 Ansvariga på skolan ger eleven skyndsamt stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om 
eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
(3 kap. 5a § skollagen)

 Ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd skynd-
samt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra an-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

passningar inte är tillräckligt för att eleven ska ha möjlighet att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås. Detsamma gäller om det 
finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle va-
ra tillräckliga. (3 kap. 8 § skollagen)

 Visar utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ges eleven 
sådant stöd. (3 kap. 8-9 §§ skollagen; Lgy 11, 2 Övergripande 
mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar)

 Elever på introduktionsprogram får en utbildning som är planerad 
så att eleven förbereds för arbete eller studier. (17 kap. 7 § skolla-
gen; 1 kap. 7 § gymnasieförordningen)

 Lärarna bedömer elevernas kunskaper allsidigt utifrån kunskaps-
kraven samt beslutar och informerar om betyg i enlighet med för-
fattningarnas krav. (3 kap. 15 §, 15 kap. 22-25 g skollagen; 8 kap. 
2-3 §§ gymnasieförordningen; Lgy 11, 2 Övergripande mål och 
riktlinjer, 2.5 Bedömning och betyg)

 Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för 
att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. (2 kap. 25 
§ skollagen)

 Rektorn följer upp skolenhetens resultat samt trygghet och studie-
ro. Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen 
och dokumenteras. (1 kap. 4 §, 4 kap. 4-6 §§ och 5 kap. 3 § skol-
lagen; Lgy 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns 
ansvar)

 Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslu-
tar rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 4-7 §§ skollagen; Lgy 11, 2 
Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar)

 Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 
kap. 4-7 §§ skollagen; Lgy 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 
2.6 Rektorns ansvar)

Åtgärder för att Kristianstads kommun, beträffande Wendesgymnasiet 
FT, VF, framöver ska uppfylla författningskraven har genomförts och 
planerats enligt det som framgår i Barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till svar på Skolinspektionens beslut för gymnasieskola med 
yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Wendesgymnasiet FT, VF 
i Kristianstads kommun.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa barn- och utbild-

ningsförvaltningens förslag till svar på Skolinspektionens beslut för 
gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i 
Wendesgymnasiet FT, VF i Kristianstads kommun

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-30, § 4

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-12

Förslag till svar på Skolinspektionens beslut för gymnasieskola med 
yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Wendesgymnasiet FT, VF 
i Kristianstads kommun 2018-01-12

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter 
tillsyn i Wendesgymnasiet FT, VF i Kristianstads kommun 2017-10-24

Barnkonsekvensanalys 2018-01-12

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 14

Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola - 
efter tillsyn av Centralskolan i Kristianstads kom-
mun
Änr BUN 2017/3618

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-

tionen efter tillsyn av Centralskolan enligt barn-och utbildningsförvalt-
ningens förslag daterat 17-11-22.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Åsa Hallén Olofsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under 2017 en s k regelbunden tillsyn i 
Kristianstad kommun. Tillsynen genomfördes per verksamhet på huvud-
mannanivå. Den regelbundna tillsynen innebar även att tillsyn genomför-
des på sex enskilda enheter, varav Centralskolan var en. 

Skolinspektionen konstaterar att Kristianstads kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att: 

Extra anpassningar och särskilt stöd

Elever får inte alltid de extra anpassningar som de behöver(3 kap. 5a§ 
Skollagen)

Det saknas ett systematiskt arbete med att följa upp och utvärdera 
insatta särskilda stödåtgärder (3 kap. 9§ Skollagen)

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Det är inte alltid studiero på lektionerna (5 kap. 3§ Skollagen)

Personalen anmäler inte alltid att elev anser sig vara utsätt för krän-
kande behandling ( 6 kap. 6-10§ Skollagen)

Åtgärder på Centralskolan 
Rektor har upprättat en plan gällande de förbättringsområden som 
har pekats ut av Skolinspektionen. Denna plan kan i korthet sum-
meras enligt följande punkter:

A. Extra anpassningar och särskilt stöd

 I skolans årshjul ligger under läsåret inplanerade work-shops 
med genomgång kring elever i behov av särskilt stöd

 Alla undervisande lärare i årskurs F-6 deltar 

 Träffarna leds av skolans två specialpedagoger tillsammans 
med rektor. 

 Rektor säkerställer att lärarna följer skolans rutiner genom 
att ha kontinuerliga träffar med arbetslagen tillsammans med 
skolans elevhälsoteam.

 Aktuella åtgärdsprogram utvärderas minst en gång per ter-
min.

 Vid behov  har rektor individuella samtal kring åtgärder, upp-
följning och dokumentation i syfte att stötta lärarna i deras 
arbete.

B. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

 Rektor och pedagoger har tillsammans med elevhälsoteamet  
identifierat när studiero brister. Åtgärder är insatta, följs upp 
och ändras vid behov. Åtgärder är t ex extra anpassningar, 
särskilt stöd, ökad vuxentäthet, organisatoriska hinder, didak-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

tiskt stöd, specialpedagogstöd, stöd från socialrådgivare och 
kurator m m . 

 Skolan följer upp arbetet med en egen trygghet- och trivselen-
kät varje termin. Utifrån resultat vidtas olika åtgärder.

 Fokus har lagts på att skapa trygga raster för alla elever. Detta 
görs genom att fritidspedagogerna håller i rastaktiviteter.

 Skolan bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga 
och förhindra kränkningar genom ett schemalagt värde-
grundsarbete.

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-

tionen efter tillsyn av Centralskolan enligt barn-och utbildningsför-
valtningens förslag daterat 17-11-22.  

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-30, § 5
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-27
Beslut från Skolinspektionen 17-10-30
Svar till Skolinspektionen 17-11-27
Barnkonsekvensanalys 2017-11-27
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 15

Ansökan från Kristianstads Barnomsorg AB om kon-
vertering av pedagogisk omsorg till förskola
Änr BUN 2013/4060

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Kristianstad 

Barnomsorg AB´s konvertering från pedagogisk omsorg till förskola un-
der förutsättning av slutligt godkännande av bygglovsansökan gällande 
ändrad användning av fastigheten Näsby 35:10. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Kristianstads Barnomsorg AB bedriver pedagogisk omsorg i särskild 
lokal i fastigheten Norra Åsumsvägen 52. Denna verksamhet ansöker nu 
om konvertering av till förskola med utökning av volym från 850 till 
1.200 verksamhetstimmar samt byte av lokal till Tvedegårdsvägen 6, 
Näsby. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Kristianstad 

Barnomsorg AB´s konvertering från pedagogisk omsorg till förskola 
under förutsättning av slutligt godkännande av bygglovsansökan gäl-
lande ändrad användning av fastigheten Näsby 35:10. 

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-30, § 
6

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-12

Ansökan från Kristianstad Barnomsorg AB, 2017-12-11

Barnkonsekvensanalys, 2018-01-12 
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