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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2)

Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden

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

Tid och plats Tisdagen den 3 april 2018 kl. 14:00
Rådhus Skåne, rum 310

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Information 2018/2064

5 Delgivningsärenden 2018/1824 
1.2.7

6 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/1825 
1.2.7

7 Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads 
kommun inför läsåret 2018/2019

2018/1584 
7.6.2

8 Budgetuppföljning efter mars 2018 2018/2078 
1.4.1

9 Slutligt resultat 2017 2018/1586 
1.4.1

10 Plan för när och på vilket sätt avtal ska följas upp av 
verksamhet som utförs av privata utförare

2017/1460

11 Internkontrollplan 2018 2018/1596 
1.5.2

12 Revidering av delegeringsordning 2012/3426

13 Om- och tillbyggnad av Villaskolan 2018/1439 
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2)

Ärenden
4.5.2

Ulrika Tollgren
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 32

Fastställande av dagordning
Änr BUN  .

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen 

med tillägg av ny punkt 14 angående uppdaterad information om arbe-
tet utifrån beslutad målbild över kommunens framtida gymnasieutbild-
ning. 

Sammanfattning
Alexander Harrison (KD) önskar tillägg i dagordningen med information 
om nuläget för arbetet utifrån beslutad målbild för framtida gymnasieut-
bildning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 33

Information
Änr BUN 2018/2064

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning
Information om två pågående byggprojekt, Lingenässkolan och Kull-
torpskolan

Planeringschef Håkan Nilsson och projektledare Jan Johansson informerar 
om byggprojekten; nya Lingenässkolan och Kulltorpskolan. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 34

Delgivningsärenden
Änr BUN 2018/1824 1.2.7

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2018-02-16---2018-03-15 till handlingarna. 

Sammanfattning
Föreligger för redovisning för barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2018-02-16---2018-03-15.

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

seende perioden 2018-02-16---2018-03-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Förteckning över upprättade handlingar 2018-03-15

Förteckning över inkomna handlingar 2018-03-15

Förteckning över polisanmälningar 2018-03-15

Missiv tillhörande sammanställning över kränkningsutredningar

Sammanställningar kränkningsärenden 2017-08-24---2018-03-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 35

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2018/1825 1.2.7

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2018-02-16---2018-03-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2018-02-
16---2018-03-15.

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

ringsbeslut avseende perioden 2018-02-16---2018-03-15 till handling-
arna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-26
Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2018-03-23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 36

Preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads 
kommun inför läsåret 2018/2019
Änr BUN 2018/1584 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2018/2019 enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Rektor Ulrica Capion redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2018/2019.

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan föreslås att även Barn- och fritidsprogrammets inriktning 
Fritid och hälsa erbjuds, att Industritekniska programmets inriktning 
Produkt- och maskinteknik inte längre erbjuds samt att antalet platser 
inom flera program och inriktningar justeras.

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasiesärskolan föreslås att Fordonsvård och godshantering inte längre 
erbjuds samt att antalet platser inom övriga program justeras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2018/2019 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 18

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-09

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2018/2019

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § ParagrafNo

Budgetuppföljning efter mars 2018
Änr BUN 2018/2078 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

mars 2018 och översänder den till kommunstyrelsen.

Nämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson kommenterar budgetuppföljningen. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter mars 2018 visar på ett 
överskott i driftbudgeten med  +0,5 mkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

mars 2018 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-03

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2018-04-03

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2018-04-03

Barnkonsekvensanalys, 2018-04-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 37

Slutligt resultat 2017
Änr BUN 2018/1586 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring avseen-

de skolområdenas driftbudget från 2017 till 2018 motsvarande  -300 
tkr.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson sammanfattar ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att resultatöverföring mellan 
verksamhetsåren skall gälla beträffande skolområdena inom nämndens an-
svarsområde. Förslaget till resultatöverföring motsvarar totalt -300 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring avseen-

de skolområdenas driftbudget från 2017 till 2018 motsvarande  -300 
tkr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 19
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-09
Barnkonsekvensanalys 2018-03-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 38

Plan för när och på vilket sätt avtal ska följas upp av 
verksamhet som utförs av privata utförare
Änr BUN 2017/1460

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för uppfölj-

ning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden skall på uppdrag från kommunfullmäktige 
enligt kommunallagen årligen fastställa en plan för kommunala angelägen-
heter som utförs av privata utförare. Planen berör inte fristående skolverk-
samhet som styrs av skollagen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för uppfölj-

ning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 20
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-09
Plan för privata utförare 2018, 2018-03-09
Barnkonsekvensanalys, 2018-03-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 39

Internkontrollplan 2018
Änr BUN 2018/1596 1.5.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontroll-

plan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2018.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson informerar om förslaget. 

Sammanfattning
Intern kontroll kan definieras som en process, där såväl politiker som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar, vilken utformas för 
att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå; efterlevnad av lagar, före-
skrifter etc, tillförlitlig finansiell redovisning samt ändamålsenlig och kost-
nadseffektiv verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden skall årligen fastställa en plan för intern 
kontroll, kontroller skall utföras och resultatet av dessa skall skriftligen 
rapporteras till nämnden.

Intern kontrollmomenten skall vara väsentlighets- och riskanalyserade i 
syfte att så långt möjligt kontrollera processer för att öka organisationens 
förmåga att nå sina mål.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ta ställning till en internkontroll-
plan för 2018 (bilaga 1) utifrån dels den av BUN beslutade flerårsplanen 
för 2015-2018 (bilaga 2) och dels utifrån de kommungemensamma kon-
trollmomenten som kommunstyrelsen fastställt (bilaga 3, kontrollmoment 
avseende arbetsmiljö tillförs senare). Planen omfattar verksamhets-, eko-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

nomi- och personalspecifika kontrollmoment inom Barn- och utbildnings-
nämndens ansvarsområde. De kontrollmoment som avser verksamhetsspe-
cifika frågor har tagits fram av förvaltningen i samråd med skolchefer och 
bygger såväl på intern kontrollrapport 2017, aktuella erfarenheter som på 
Skolinspektionens rapporter från 2017. 

Kontrollmoment som avser ekonomi- och personalfrågor är framtagna i 
samarbete på kommunövergripande nivå och fastställda av Kommunstyrel-
sen 2018-01-24. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontroll-

plan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 21
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-09
Intern kontrollplan, BUN, 2018
Intern kontrollplan, BUN, 2015-2018
Intern kontroll, kommungemensamma kontrollområden 2018
Barnkonsekvensanalys, 2018-03-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 40

Revidering av delegeringsordning
Änr BUN 2012/3426

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera nu gällande delege-

ringsordning, beslutad 2011-07-01 och senast reviderad 2017-10-03, i 
enlighet med föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson sammanfattar föreslagna justeringar. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår revidering och förändringar i 
nu gällande delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden. Revide-
ringen omfattar förändringar inom samtliga verksamheter och för central 
förvaltning och är anpassningar till rådande organisation och gällande 
författningar.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera nu gällande delege-

ringsordning, beslutad 2011-07-01 och senast reviderad 2017-10-03, i 
enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 22
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-27
Barnkonsekvensanalys 2018-03-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 41

Om- och tillbyggnad av Villaskolan
Änr BUN 2018/1439 4.5.2

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

den i uppdrag att genomföra projektet om- och tillbyggnad av Villasko-
lan.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson sammanfattar förslaget. 

Sammanfattning
När C4 Teknik konstaterade att Sånnaskolans skick var i så dåligt att den 
behövde rivas gav Kommunstyrelsen BUN i uppdrag att ta fram förslag till 
utveckling av skolorna i Åhus. Beslut fattades då att Sånnaskolan skulle bli 
en F-6 skola, Rönnowskolan en 7-9 skola och Villaskolan skulle utökas till 
en tvåparallellig F-6 skola. BUN har beslutat om förslaget till ny Sånnaskola 
och arbete med förslag till Rönnowskolan pågår. Föreliggande förslag för 
Villaskolan innebär att den byggs till med ca 1000 m2, främst med nya 
klassrum och utökning av kök och matsal. De befintliga delarna ses över 
och kompletteras med bl a grupprum och toaletter och får ny belysning, 
ventilation och förbättrad akustik. Tidplanen säger att byggstart kan ske till 
årsskiftet 2018/2019 och att hela projektet, som genomförs i etapper, står 
klart till årsskiftet 2020/2021. Projektet är kostnadsberäknat till 52 000 
tkr och den årliga hyran uppgår till ca 3 272 tkr. Kostnad för verksamhets-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

drift i de nya lokalerna blir 24 374 tkr, det behövs inga extra medel för 
transportmedel och ett utrustningsbidrag på 900 tkr medföljer.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet om- och tillbyggnad av Villasko-
lan.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 23
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-28
Verksamhetsbeskrivning 2018-02-27
PM C4 Teknik inkl. ritningar 2018-03-01
Samverkansprotokoll inkl. riskanalys 2018-03-02
Barnkonsekvensbeskrivning 2018-03-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 42

Information om arbete utifrån beslutad målbild för 
den kommunala gymnasieutbildningen
Änr BUN 2017/938

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till hand-

lingarna. 

Sammanfattning
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om arbetet med att utreda 
förutsättningarna enligt av nämnden beslutad målbild för gymnasieskola. 
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