
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 310 14:00-15:50

Beslutande Daniél Tejera (L), 
ordförande

Ulrika Tollgren (S), vice 
ordförande

Nicholas Harrison (M) Sylvia Olander (M)
Andreas Nilsson (C) Noah Englesson (C)
Anna Pettersson (S) Jens Nordwander (S)

Jacob Melin (SD) Marianne Hellgren Wendel 
(SD)

Ersättare Henny Tillberg (L) Magnus Åkesson (L)
Karin Feldt (V) Oskar Månsson (SD)

Övriga närvarande Kenth Olsson, 
förvaltningschef

Anna Fritzson, sekreterare

Eva Landin, 
utvecklingsstrateg

Charlotte Ingvarsson, 
utvecklingsstrateg

Ann-Catrin Norfall, 
personalrepresentant LO 
(§§36-45)

Mattias Olsson, skolchef

Christina Silverbern (M)

Pontus Andersson (L)
Qazim Hasanaj (S)
Annelie Fälth Simonsson (SD)
Oliver Nyberg (M)

Shrouq Alarini (S)

Agneta Ekner Carlsson, 
skolchef
Birgitta Olsson,
personalrepresentant TCO

Anton Majrud, ekonom
Ulrica Capion,
kommunikationsansvarig Emine Hanza, PRAO-elev

Utses att justera Ulrika Tollgren

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-04-03

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

Anna Fritzson

36-50

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Daniél Tejera

Justerare ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….

Ulrika Tollgren

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

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-02

Datum då
anslaget sätts upp

2019-04-03 Datum då 
anslaget tas ned

2019-04-26

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................
Anna Fritzson

Utdragsbestyrkande
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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 2 april 2019 kl. 14:00
Rådhus Skåne, rum 310

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Information 2019/2341 
1.7.3

5 Delgivningsärenden 2019/2070 
1.7.3

6 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/2071 
1.7.3

7 Yttrande på ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Kristianstad i Kristianstads 
kommun

2019/1199 
7.1.8

8 Yttrande på ansökan från Framtidsgymnasiet om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola fr o m läsåret 2020/2021

2019/1197 
7.1.8

9 Yttrande på ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola 
AB om godkännande som huvudman för nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 
Gymnasieskola Kristianstad i Kristianstad kommun

2019/1563 
7.1.8

10 Yttrande på ansökan från Jensen Education college AB om 
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 

2019/1571 
7.1.8
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2)

Ärenden
fristående gymnasieskola i Kristianstad

11 Yttrande på ansökan från Anton Utbildning AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 
grundskola vid Antonskolan Furuboda I Kristianstad kommun

2019/1775 
7.1.8

12 Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2019/2020

2018/2116 
7.6.2

13 Svar på medborgarförslag – Kristianstads kommun ska införa 
tobaksfri skoltid

2018/8233 
1.2.2

14 Budgetuppföljning efter mars 2019 2019/1718 
1.4.1

15 Slutligt resultat 2018 2019/1719 
1.4.1

16 Plan för privata utförare 2019 2019/1721 
7.1.8

17 Internkontrollplan 2019-2022 samt årsplan 2019 2019/1722 
1.4.1

18 Granskning av Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete 2017/7148 
1.8.1

19 Information

Daniél Tejera
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 36

Information
Änr BUN 2019/2341 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning
Lågaffektivt bemötande

Skolchef Agneta Ekner Carlsson informerar om lågaffektivt bemötande och 
hur denna metod är användbar i den pedagogiska verksamheten.

Framgångsrik undervisning

Utvecklingsstrateg Eva Landin informerar om det pågående och långsiktiga 
projektet Framgångsrik undervisning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 37

Delgivningsärenden
Änr BUN 2019/2070 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2019-02-16---2019-03-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2019-02-16---2019-03-15.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
avseende perioden 2019-02-16---2019-03-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-03-19

Förteckning över inkomna handlingar 2019-03-19

Förteckning över upprättade handlingar 2019-03-19

Förteckning över polisanmälningar 2019-03-19 

Sammanställning över kränkningsutredningar 2018-10-01---2019-03-15 
inklusive missiv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 38

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2019/2071 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-02-16---2019-03-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2019-02-
16---2019-03-15.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av dele-
geringsbeslut avseende perioden 2019-02-16---2019-03-15 till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-19

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2019-03-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 39

Yttrande på ansökan från Nordens Teknikerinstitut 
AB om godkännande som huvudman för nyetable-
ring av en fristående gymnasieskola vid NTI Gymna-
siet Kristianstad i Kristianstads kommun
Änr BUN 2019/1199 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (Dnr 5.1- SI 
2019:915 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Kristi-
anstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbildnings-
förvaltningens skrivelse

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Utvecklingsstrateg Charlotte Ingvarsson informerar om förvaltningens 
förslag till yttrande. 

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Nordens Tekni-
kerinstitut AB (Dnr 5.1- SI 2019:915 Skolinspektionen) om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NTI 
Gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun 

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola. Man avser att 
driva vidare de program som IT Gymnasiet i Sverige innehar tillstånd för 
och utöver det avser också utöka med platser inom det nationella Estetiska 
programmet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola som planerar att 
erbjuda:

 El- och energiprogrammet med inriktning dator och kommunika-
tionsteknik

 Estetiska programmet med inriktningarna estetik och media och 
musik

 Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik 

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 177 elever, 59 elever 
per årskurs. Skolenheten planeras vara fullt utbyggd 2022.

Inom El och energiprogrammet och Teknikprogrammet erbjuder NTI 
gymnasiet inriktningar som Kristianstads kommun inte erbjuder. Inom 
estetiska programmet inom både musik och estetik och media finns en 
överkapacitet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar som redan 
bedrivs kan påverkas av nya ansökningar om nyetablering och utökning av 
verksamhet i Kristianstads kommun. 

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av organisationerna för aktuella program, både i 
gymnasieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående 
verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (Dnr 5.1- SI 
2019:915 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Kris-ti-
anstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbildnings-
förvaltningens skrivelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 16

Förvaltningsskrivelse 2019-03-07

Remiss från Skolinspektionen (Dnr SI-2019:943)

Översikt av nationella gymnasieprogram i Kristianstads kommun

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 40

Yttrande på ansökan från Framtidsgymnasiet om 
godkännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola fr o m läsåret 
2020/2021
Änr BUN 2019/1197 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB (Dnr 5.1-SI 
2019:958 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för utök-
ning av befintlig verksamhet vid fristående gymnasieskolan Framtids-
gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- 
och utbildningsförvaltningens skrivelse. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Utvecklingsstrateg Charlotte Ingvarsson informerar om förvaltningens 
förslag till yttrande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Framtidsgymna-
siet i Sverige AB (Dnr 5.1-SI -2019:958 Skolinspektionen) om godkännande 
som huvudman för utökning vid den fristående gymnasieskolan Framtids-
gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun. Ansökan avser utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola. Man avser att driva vidare Praktiska i 
Sveriges AB:s utbildningar på Praktiska Gymnasiet Kristianstad.  

Ansökan avser utökning av befintlig fristående gymnasieskola som plane-
rar att erbjuda:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Handel och administrationsprogrammet med inriktning handel och 
service

 Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk
 Naturbruksprogrammet med inriktning djur
 VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS
 Vård och omsorg

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 467 elever, 198 årskurs 
1, 161 årskurs 2, 103 årskurs 3 och 5 elever årskurs 4. Skolenheten plane-
ras vara fullt utbyggd 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar som redan 
bedrivs kan påverkas av nya ansökningar om nyetablering och utökning av 
verksamhet i Kristianstads kommun. 

Den utökningen av det utbildningsplatser som Framtidsgymnasiet i Sverige 
AB ansöker om har liten påverkan på programmens kapacitet i Kristian-
stads kommun då ökningen gäller få platser/program och läsår. För års-
kurs 1 rör det sig om 6 platser fördelat på de 5 program som man söker 
utökning för.

Framtidsgymnasiet Kristianstad kan påverkas av bedömd överkapacitet vid 
etablering av sökta utbildningar av andra huvudmän och riskerar att med-
föra omställning av organisationerna för aktuella program, både i gymna-
sieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående verk-
samhet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB (Dnr 5.1-SI 
2019:958 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för utök-
ning av befintlig verksamhet vid fristående gymnasieskolan Framtids-
gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- 
och utbildningsförvaltningens skrivelse. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 17

Förvaltningsskrivelse 2019-03-07

Översikt av nationella gymnasieprogram i Kristianstads kommun

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 5.1-SI 2019:958)

Barnkonsekvensanalys

Befolkningsprognos 16-åringar 2019-2024
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 41

Yttrande på ansökan från Drottning Blankas Gymna-
sieskola AB om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad i 
Kristianstad kommun
Änr BUN 2019/1563 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (Dnr SI 
2019:943 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman till fri-
stående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 
i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbildningsförvalt-
ningens skrivelse.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Utvecklingsstrateg Charlotte Ingvarsson informerar om förvaltningens 
förslag till yttrande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Drottning Blan-
kas Gymnasieskola AB (Dnr SI 2019:943 Skolinspektionen) om godkännan-
de som huvudman för den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas 
Gymnasieskola Kristianstad i Kristianstads kommun.

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola. Man avser att 
driva vidare de program som Plusgymnasiet innehar tillstånd för och man 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

avser också utöka med platser inom det nationella programmet barn- och 
fritid. 

Utbildningen ska enligt ansökan bedrivas på den redan befintliga gymna-
sieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad.

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola som planerar att 
erbjuda:

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna Fritid 
och Hälsa samt Pedagogiskt arbete

 Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi

 Estetiska programmet med inriktning musik

 Handel och administrationsprogrammet med inriktning 
handel och sevice

 Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk

 Samhällsprogrammet med inriktningarna beteendeveten-
skap, medier, information och kommunikation och sam-
hällskunskap

 Vård och omsorg

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 657 elever, 189 elever 
per årskurs, med första skolstart hösten 2020. Skolenheten planeras vara 
fullt utbyggd 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar som redan 
bedrivs kan påverkas av nya ansökningar om nyetablering och utökning av 
verksamhet i Kristianstads kommun. Den utökningen av det utbildningar 
som Plusgymnasiet AB idag har tillstånd för med Barn- och fritidsprogram-
met med inriktning pedagogiskt arbete innebär ingen breddning eller 
kvalitetsförbättring av nuvarande utbud. Denna ökning med 13 platser 
bidrar ytterligare till en överkapacitet inom programmet. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av organisationerna för aktuella program, både i gym-
nasieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående 
verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB (Dnr SI 
2019:943 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman till fri-
stående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola Kristianstad 
i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbildningsförvalt-
ningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 18
Förvaltningsskrivelse 2019-03-07
Remiss från Skolinspektionen (Dnr SI-2019:943)
Översikt av nationella gymnasieprogram i Kristianstads kommun
Barnkonsekvensanalys
Befolkningsprognos 16-åringar 2019-2024
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 42

Yttrande på ansökan från Jensen Education college 
AB om godkännande som huvudman för en utök-
ning av befintlig fristående gymnasieskola i Kristian-
stad
Änr BUN 2019/1571 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från JENSEN education college AB (Dnr 5.1-SI 
2019:990 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för utök-
ning av den befintliga fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium 
Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbild-
ningsförvaltningens skrivelse.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Utvecklingsstrateg Charlotte Ingvarsson informerar om förvaltningens 
förslag till yttrande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från JENSEN educa-
tion college AB (Dnr 5.1-SI 2019:990 Skolinspektionen) om godkännande 
som huvudman för den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium 
Kristianstad i Kristianstads kommun.

Ansökan avser utökning av befintlig fristående gymnasieskola som plane-
rar att erbjuda:

 Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Samhällsveten-

skap
 Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medietek-

nik

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 420 elever, 140 elever 
per årskurs, med första skolstart hösten 2020. Skolenheten planeras vara 
fullt utbyggd 2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar innebär 
ingen breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud. 

De platser som Jensen education college AB ansöker om att utöka befintlig 
utbildning med påverkar utbudet i Kristianstad påtagligt och kommer, om 
de godkänns, att bidra starkt till den överkapacitet som finns för planerade 
platser/läsår 2020.

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av organisationerna för aktuella program, både i 
gymnasieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående 
verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från JENSEN education college AB (Dnr 5.1-SI 
2019:990 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för utök-
ning av den befintliga fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium 
Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbild-
ningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 19
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förvaltningsskrivelse 2019-03-07

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 5.1-SI 2019:990)

Översikt av nationella gymnasieprogram i Kristianstads kommun

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 43

Yttrande på ansökan från Anton Utbildning AB om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en 
fristående grundskola vid Antonskolan Furuboda I 
Kristianstad kommun
Änr BUN 2019/1775 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Anton Utbildning AB (Dnr SI 2019: 1678 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman för nyetablering av fri-
stående grundskola i Kristianstads kommun i enlighet med barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Utvecklingsstrateg Charlotte Ingvarsson informerar om förvaltningens 
förslag till yttrande.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skol-lagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Anton Utbild-
ning AB (Dnr SI 2019:1678 Skolinspektionen) om godkännande som hu-
vudman för den fristående grundskolan för år 7-9 Antonskolan Furuboda i 
Kristianstads kommun.

Ansökan avser nyetablering av fristående grundskola där målgruppen är 
elever med beteendeproblematik av olika slag som gjort att de inte har 
kunnat tillgodogöra sig sin skolgång i tidigare skolsammanhang.  
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Skolan kommer att vara öppen att söka för vårdnadshavare som vill att de-
ras barn ska ha sin skolgång i denna skola som är avsedd för elever med 
särskilda behov. Mottagandet i Antonskolan Furuboda kommer att begrän-
sas till elever som är i behov av särskilt stöd. 

I ansökan skriver Anton Utbildning AB att alla elever på skolan beräknas ha 
be-hov av särskilt stöd i sådan omfattning att man beräknar att Kristian-
stads kommun kommer att betala ut 25 tilläggsbelopp per elev, 222 kr, 
årsvecko-timme.  Kristianstads kommun kommer att pröva sökta tilläggs-
belopp individuellt.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Anton Utbildning AB (Dnr SI 2019: 1678 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman för nyetablering av fri-
stående grundskola i Kristianstads kommun i enlighet med barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 20

Förvaltningsskrivelse 2019-03-07

Remiss från Skolinspektionen (Dnr SI 2019:1678)

Befolkningsprognos 13-15 åringar 2019-2028 

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 44

Preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2019/2020
Änr BUN 2018/2116 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2019/2020 enligt föreliggande förslag.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2019/2020.

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan föreslås att antalet platser inom några 
program och inriktningar justeras.

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

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2019/2020 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 21

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-08.

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2019/2020 
2019-03-08.

Barnkonsekvensanalys 2019-03-08.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 45

Svar på medborgarförslag – Kristianstads kommun 
ska införa tobaksfri skoltid
Änr BUN 2018/8233 1.2.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget Kristi-

anstads kommun ska införa tobaksfri skoltid anses besvarad genom 
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

 Vi i Barn- och utbildningsnämnden ser allvarligt på bruket av tobak och 
dess olika effekter och instämmer i medborgarförslagets intentioner att 
alla medarbetare anställda i Kristianstads kommun bör vara positiva 
förebilder. Kommunfullmäktige har fattat beslut om rökfri arbetstid för 
alla anställda i Kristianstads kommun och det är endast kommunfull-
mäktige som har mandat att besluta om att införa tobaksfri arbetstid 
och detta måste i så fall gälla alla anställda i kommunen. Barn- och ut-
bildningsnämnden har inte mandat att besluta om att införa avvikande 
regler för den personal som arbetar på våra förskolor eller skolor.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Mattias Olsson redogör för förvaltningens förslag till svar. 

Konstateras att förslagsställare lämnat yttrande över förvaltningens för-
slag. 

Sammanfattning
Förslagsställarna föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
ska införa tobaksfri skoltid, något som i så fall, enligt barn- och utbildnings-
förvaltningens tolkning, skulle gälla samtliga grund- och gymnasieskolor 
med Kristianstads kommun som huvudman. Förslagsställarna menar att på 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

så sätt skulle eleverna tidigt befrias från exponering från tobaksprodukter 
och att detta då kan leda till att färre frestas till att börja bruka tobakspro-
dukter. Således skulle Kristianstads kommun, enligt förslagsställarna, bidra 
till att uppfylla folkhälsomyndighetens övergripande mål, gällande ANDT-
strategin, kring droger, alkohol och tobak. Förslagsställarna lyfter om hur 
lättpåverkad man är just i skolåren och om hur viktigt det är med vuxna 
som goda förebilder, t.ex. skolpersonal som inte bidrar till att exponera 
tobak för barn. Vidare lyfter förslagsställarna att tobak kan vara en in-
körsport till droger vilket riskerar att leda till allvarliga missbruk.

Tobakslagen uttrycker att rökning är förbjuden i lokaler för skolverksam-
het och på skolgårdar. Vidare uttrycker den att arbetsgivaren har ett an-
svar för att anställda inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök under arbetet. 
Det i kombination med de positiva hälsoeffekterna av att inte röka eller 
utsättas för tobaksrök och vad det i sin tur kan innebära för effektiviteten 
och kvaliteten i verksamheten har gjort att Kristianstads kommun har 
regler om rökfri arbetstid för sin personal. Dessa inkluderar ett omfattande 
program med möjlighet till kostnadsfri tobaksavvänjning för alla anställda. 
Skollagen utrycker att en skola ska ha ordningsregler, regler som kan 
omfatta såväl skolans personal som skolans elever. Många gånger är det 
särskilt lämpligt att dessa gäller både personal och elever eftersom perso-
nal ofta är att betrakta som elevers goda förebilder. Detta gör att en skolas 
ordningsregler kan, genom att omfatta regler som kompletterar tobaksla-
gen och regler om rökfri arbetstid, innebära regler om tobaksfri skoltid.

Skollagen uttrycker dock att det är rektor som fattar beslut om skolans 
ordningsregler, inte huvudmannen. Således är det inte möjligt för Kristian-
stads kommun att införa regler om tobaksfri skoltid, det enda som kan 
möjliggöra att det ändå blir så är att varje rektor fattar beslut om ordnings-
regler som omfattar sådana regler. Beslut om ordningsregler måste föregås 
av ett utarbetande under medverkan av skolans elever. Hänsyn måste tas 
till hur regler som inte efterlevs hanteras vad gäller t.ex. sanktioner. Till 
detta kommer vad det medför beträffande ekonomiska resursbehov vilket i 
sin tur medför att prioriteringar måste ske beträffande vad som ska ingå 
bland skolans ordningsregler. Rektor måste prioritera ekonomiska resur-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

ser för sitt, utefter läroplanen, särskilda ansvar för att eleverna får kunska-
per om riskerna med tobak. I elevhälsans arbete prioriterar rektor vanligen 
också ekonomiska resurser för att elever som brukar tobak ska få möjlighet 
till kostnadsfri tobaksavvänjning. Då det i dagsläget inte är aktuellt för 
Kristianstads kommun att tillföra ytterligare ekonomiska resurser innebär 
det att det inte heller är aktuellt för Kristianstads kommun att på något sätt 
rekommendera om rektor bör fatta beslut om ordningsregler som omfattar 
regler om tobaksfri skoltid eller inte.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget Kristi-

anstads kommun ska införa tobaksfri skoltid anses besvarad genom 
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

 Vi i Barn- och utbildningsnämnden ser allvarligt på bruket av tobak och 
dess olika effekter och instämmer i medborgarförslagets intentioner att 
alla medarbetare anställda i Kristianstads kommun bör vara positiva 
förebilder. Kommunfullmäktige har fattat beslut om rökfri arbetstid för 
alla anställda i Kristianstads kommun och det är endast kommunfull-
mäktige som har mandat att besluta om att införa tobaksfri arbetstid 
och detta måste i så fall gälla alla anställda i kommunen. Barn- och ut-
bildningsnämnden har inte mandat att besluta om att införa avvikande 
regler för den personal som arbetar på våra förskolor eller skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget Kristi-

anstads kommun ska införa tobaksfri skoltid anses besvarad genom 
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 22
Tjänsteutlåtande 2019-03-08
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förslagsställares yttrande över förvaltningens förslag 2019-03-29
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13
Medborgarförslag 2018-10-09
Barnkonsekvensanalys 2019-03-08
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 46

Budgetuppföljning efter mars 2019
Änr BUN 2019/1718 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

mars 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Nämndens behandling
Ekonom Anton Majrud kommenterar budgetuppföljningen. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter mars 2019 visar på ett 
överskott i driftbudgeten med 1,4 mkr.

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

mars 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2019-04-02

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2019-04-02

Barnkonsekvensanalys, 2019-04-02
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 47

Slutligt resultat 2018
Änr BUN 2019/1719 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring avseen-

de skolområdenas driftbudget från 2018 till 2019 motsvarande 1.980 
tkr.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonom Anton Majrud informerar om ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att resultatöverföring mellan 
verksamhetsåren skall gälla beträffande skolområdena inom nämndens an-
svarsområde. Förslaget till resultatöverföring motsvarar totalt +1980 tkr.

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

de skolområdenas driftbudget från 2018 till 2019 motsvarande 1.980 
tkr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 23

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-05

Barnkonsekvensanalys, 2019-03-05
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 48

Plan för privata utförare 2019
Änr BUN 2019/1721 7.1.8

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

ning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden, BUN, skall på uppdrag från kommunfull-
mäktige enligt kommunallagen årligen fastställa en plan för kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. Plan med uppföljning skall 
årligen presenteras för BUN senast i oktober året före aktuellt verksam-
hetsår. Planen berör inte fristående skolverksamhet 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 2019-03-26, § 24

Tjänsteutlåtande från Barn och utbildningsförvaltningen, 2019-03-05

Plan för privata utförare 2019, 2019-03-05

Barnkonsekvensanalys, 2019-03-05
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 49

Internkontrollplan 2019-2022 samt årsplan 2019
Änr BUN 2019/1722 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontroll-

plan för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för mandatpe-
rioden 2019-2022 samt årsplan 2019.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ta ställning till en internkontroll-
plan avseende mandatperioden 2019-2022 samt utifrån denna en årsplan 
för 2019. Årsplan för 2019 omfattar även kommungemensamma kontroll-
moment som kommunstyrelsen fastställt. Planen omfattar verksamhets-, 
ekonomi- och personalspecifika kontrollmoment inom Barn- och utbild-
ningsnämndens ansvarsområde. De kontrollmoment som avser verk-sam-
hetspecifika frågor har tagits fram av förvaltningen i samråd med skolche-
fer och bygger såväl på aktuella erfarenheter som på Skolinspektionens 
rapporter.

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

plan för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för mandatpe-
rioden 2019-2022 samt årsplan 2019.

Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 25

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-26

Internkontrollplan BUN, fyraårsplan 2019-2022 samt årsplan 2019, 2019-
03-08

Internkontroll, kommungemensamma kontrollområden 2019

Barnkonsekvensanalys, 2019-03-08
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 50

Granskning av Elevhälsans uppdrag, organisation 
och arbete
Änr BUN 2017/7148 1.8.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till kommunre-

visionen utifrån granskning av förvaltningens arbete inom elevhälsan 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson redogör för förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har 
PwC genomfört en granskning av elevhälsan i förvaltningens grundskolor. 
Revisionsfrågan löd: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att elev-
hälsan i grundskolan bedrivs ändamålsenligt?  Kommunrevisorerna har 
efter genomförd granskning och bedömning begärt svar från nämnden 
utifrån fem rekommendationer. Förvaltningen har redovisat svar och 
åtgärder utifrån på de uppställda rekommendationerna. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till kommunre-

visionen utifrån granskning av förvaltningens arbete inom elevhälsan 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-02
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-26, § 26

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-06

Förslag till svar till Kommunrevisorerna daterat 2019-03-06

Barnkonsekvensanalys 2019-03-06
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