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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 Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 14:00
Vinterstallet, Stallet

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Information 2019/3511 
1.7.3

5 Delgivningsärenden 2019/3071 
1.7.3

6 Redovisa delegeringsbeslut 2019/3072 
1.7.3

7 Återrapportering av resultat från tillsyns- och insynsbesök i 
fristående verksamheter 2018

2019/2871 
7.1.8

8 Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2020/2021

2019/2875 
7.6.2

9 Skolplaceringsprinciper, tillägg 2018/7368 
7.1.2

10 Medborgarförslag - Inför filter mot pornografi i skolorna 2019/1456 
1.2.2

11 Yttrande 2 avseende överklagat beslut om internbudget 2019, 
mål 985-18 Kristianstads Montessoriskola ./. Kristianstads 
kommun

2018/8068 
2.4.9
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Ärenden
12 Yttrande 2 avseende överklagat beslut om internbudget 2019 

mål 987-19 Rickarums skolförening ek för ./. Kristianstads 
kommun

2018/8137 
2.4.9

13 Budgetuppföljning efter april 2019 2019/3513 
1.4.1

Daniél Tejera
Ordförande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 51

Information
Änr BUN 2019/3511 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning
Heltid som norm

HR-chef Anna Elofsson informerar om nuläge och utmaningar för arbetet 
med heltid som norm. 

Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 
(BUSK) utifrån beslutat årshjul

Enhetschef Anders Rosvall och utvecklingsstrateg Charlotte Ingvarsson 
berättar om mål och områden att beakta inom det systematiska kvalitetsar-
betet. 

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Skolchef Mattias Olsson informerar om det kommunala aktivitetsansvaret. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 52

Delgivningsärenden
Änr BUN 2019/3071 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2019-03-16---2019-04-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2019-03-16---2019-04-15.

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

seende perioden 2019-03-16---2019-04-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Förteckning över inkomna handlingar 2019-04-16

Förteckning över upprättade handlingar 2019-04-16

Förteckning över polisanmälningar 2019-04-16
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 53

Redovisa delegeringsbeslut
Änr BUN 2019/3072 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-03-16---2019-04-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2019-03-
16---2019-04-15.

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

ringsbeslut avseende perioden 2019-03-16---2019-04-15 till handling-
arna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-24

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2019-04-16
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 54

Återrapportering av resultat från tillsyns- och insyns-
besök i fristående verksamheter 2018
Änr BUN 2019/2871 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten gällan-

de insyn och tillsyn av fristående skolverksamheter 2018 och lägger 
den till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Insyns- och tillsynsansvarig Charlotte Ingvarsson redogör för rapporten.

Sammanfattning
Föreliggande rapport förtydligar den insyn och tillsyn som barn- och ut-
bildningsförvaltningen genomfört i fristående skolverksamheter i Kristian-
stads kommun 2018. Under januari till maj förelåg vakans för tjänsten 
verksamhetskontroller/utvecklingsstrateg med ansvar för insyn och till-
syn. Tillsyn för fristående förskolor och fritidshem samt insyn gällande 
uppföljning av skolplikt har prioriterats. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten gällan-

de insyn och tillsyn av fristående skolverksamheter 2018 och lägger 
den till handlingarna.

Beslutsunderlag

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-30, § 27

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-12

Rapport gällande insyn och tillsyn av fristående verksamheter i Kristian-
stads kommun 2018. 2018-04-12
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 55

Preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2020/2021
Änr BUN 2019/2875 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2020/2021 enligt föreliggande förslag.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2020/2021.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan och gymnasiesärskolan inför läsåret 2019/2020 föreslås inga föränd-
ringar.

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 2020/2021 enligt föreliggande förslag.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-30, § 28

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-12.

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2020/2021 
2019-04-12.

Barnkonsekvensanalys 2019-04-12.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 56

Skolplaceringsprinciper, tillägg
Änr BUN 2018/7368 7.1.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra ett kriterium för 

förtydligande till tidigare beslutade kriterier av urvalsprinciper för 
skolplaceringar, samt därtill förtydligande av begreppet profilklass, för 
elever i förskoleklassen och grundskolan från och med läsåret 
2019/2020.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson redogör för förslaget av tillägg.

Sammanfattning
Skollagens föreskrift om hur eleverna skall placeras på skolenheterna 
behöver kompletteras med huvudmannens egna principer för hur detta 
skall ske. Skollagen anger att en elev ska placeras vid den skolenhet som 
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå på. Samtidigt ska alla 
elever få gå på en skolenhet nära hemmet, den sk "närhetsprincipen". 
Skolplaceringarna skall också ske på ett objektivt, sakligt och icke-diskrimi-
nerande sätt.

Skolplaceringsprinciperna beaktar, förutom skollagens krav, även prejudi-
cerande beslut i Skolväsendets överklagandenämnd och domar i kammar-
rätterna.

I vissa fall är det fler sökande till en skolenhet än det finns platser där. 
Därför måste det finnas urvalskriterier för vilka elever som är mest berätti-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

gade att få gå på skolenheten. Dessa urvalskriterier måste också följa kra-
ven i föregående stycke.

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om skolplaceringsprinciper 
för förskoleklassen och grundskolan 2018-12-04. För att till fullo möta 
lagens krav föreslås följande förtydliganden avseende dels urvalskriteriet 
absolut närhet och dels begreppet profilklass:

Tillförande av urvalskriteriet absolut närhet

Detta tillägg gäller hur urvalet skall ske då elever har samma relativa när-
het och samma syskonförtur. Detta görs genom att urvalskriteriet absolut 
närhet tillförs redan beslutade kriterier; se ärendet nedan.

Profilklass inkluderar även inriktning

Tidigare distinktion mellan profilklass och inriktning tas bort eftersom de i 
lagens mening kan hanteras i enlighet med samma lagrum (9 kap. 25-27 §§ 
skolförordningen). Fortsättningsvis benämns därför alla dessa klasser som 
profilklasser och färdighetsprovens betydelse förtydligas.  

Till profilklasser som har färdighetsprov sker intaget direkt till respektive 
profilklass och inte med ordinarie urvalskriterier. Färdighetsprovet ska 
vara objektivt, sakligt och icke-diskriminerande. För färdighetsprov i års-
kurs 4-6 krävs dessutom att de är godkända av Skolinspektionen. Färdig-
hetsprov som urval vid skolplacering kan endast användas om profilen 
bygger på ämnena bild, idrott och hälsa eller slöjd. I annat fall sker place-
ring med ordinarie urvalskriterier.

Till profilklass som inte har färdighetsprov sker intaget via ordinarie ur-
valskriterier och eleverna placeras i profilklassen först efter att de place-
rats på skolan där profilklassen finns.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra ett kriterium för 

förtydliganden till tidigare beslutade kriterier av urvalsprinciper för 
skolplaceringar, samt därtill förtydligande av begreppet profilklass, för 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

elever i förskoleklassen och grundskolan från och med läsåret 
2019/2020.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 32019-04-30, § 29

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-15

Barnkonsekvensanalys 2019-04-15
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 57 

Medborgarförslag - Inför filter mot pornografi i sko-

lorna 

Änr BUN 2019/1456 1.2.2 

Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om att 

införa filter mot pornografi i skolorna anses besvarat genom barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Planeringschef Håkan Nilsson redogör för förslaget.  

 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska införa 

ett filter mot pornografi i skolorna. Förslagsställaren pekar på att den porr 

som idag finns på internet präglas av våld och kränkningar och riktas 

främst mot kvinnor. Förslaget hänvisar till forskning som visar att män blir 

mer sexuellt aggressiva om de utsätts för porr och menar att barnen i 

skolan ska få diktera egna villkor för sin sexualitet utan påverkan av porr i 

skolan.  

Kristianstads kommun använder sig av ett brandväggsskydd som spärrar 

mot kategorin ”Adult and Pornography” från internet på Kristianstads 

kommuns nätverk och omfattar alla som är uppkopplade mot nätverket. 

Det innebär att alla anställda och alla elever i Kristianstads kommuns 

verksamheter har ett filter mot pornografi. 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskotts förslag till 

barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om 

att införa filter mot pornografi i skolorna anses besvarat genom 

barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-30, § 30 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-26 

Medborgarförslag 2018-11-20 

Barnkonsekvensanalys 2019-03-27 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 58

Yttrande 2 avseende överklagat beslut om intern-
budget 2019, mål 985-18 Kristianstads Montessori-
skola ./. Kristianstads kommun
Änr BUN 2018/8068 2.4.9

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-

rätten avseende mål 985-19, Kristianstads Montessoriskola ./. Barn- 
och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens 
förslag. 

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ett 
andra yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från 
Kristianstads Montessoriskola, mål 985-19, angående tillämpning av skol-
lag och förordningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att 
bestrida överklagandet med hänvisning till att nämnden följer lagar, för-
ordningar samt de domstolsutslag som fallit avseende krav på detaljerings-
grad avseende beslut om bidrag i form av grundbelopp.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-

rätten avseende mål 985-19, Kristianstads Montessoriskola ./. Barn- 
och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens 
förslag. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-30, § 31

Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2019-04-03

Förvaltningens yttrande i ärendet, 2019-04-12

Grundbelopp; budget 2018 samt revidering 2018-02-14

Barnkonsekvensanalys, 2019-04-12
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 59

Yttrande 2 avseende överklagat beslut om intern-
budget 2019 mål 987-19 Rickarums skolförening 
ek för ./. Kristianstads kommun
Änr BUN 2018/8137 2.4.9

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-

rätten avseende mål 987-19, Rickarums skolförening./. Barn- och ut-
bildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens för-
slag. 

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ett 
andra yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från 
Rickarums skolförening, mål 987-19, angående tillämpning av skollag och 
förordningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att bestrida 
överklagandet med hänvisning till att nämnden följer lagar, förordningar 
samt de domstolsutslag som fallit avseende krav på detaljeringsgrad avse-
ende beslut om bidrag i form av grundbelopp.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-

rätten avseende mål 987-19, Rickarums skolförening./. Barn- och ut-
bildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens för-
slag. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-30, § 32

Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2019-04-03

Förvaltningens yttrande i ärendet, 2019-04-12

Grundbelopp; budget 2018 samt revidering 2018-02-14

Barnkonsekvensanalys, 2019-04-12
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 60

Budgetuppföljning efter april 2019
Änr BUN 2019/3513 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

april 2019 och översänder till kommunstyrelsen. 

Nämndens behandling
Hans Thorsson, ekonomichef,  föredrar i ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter april 2019 visar på ett 
underskott i driftbudgeten med -10,7 mkr. 

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

april 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2019-05-08

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2019-05-08

Volymprognos, 2019-05-08

Barnkonsekvensanalys, 2019-05-08
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