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Beslutande Daniél Tejera (L), 
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Ersättare Noah Englesson (C) Shrouq Alarini (S) Oskar Månsson (SD)

               
               

Övriga närvarande Kenth Olsson, 
förvaltningschef

Anna Fritzson, sekreterare Anna Karlsdotter, 
utvecklingschef

Anders Rosvall, enhetschef Agneta Ekner Carlsson, 
skolchef

Håkan Nilsson, planeringschef

Lars Nilsson, 
personalrepresentant SACO

Mattias Olsson, skolchef Hans Thorsson, ekonomichef
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ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
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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 4 juni 2019 kl. 14:00
Rådhus Skåne, rum 310

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Information 2019/4138 
1.7.3

5 Delgivningsärenden 2019/3912 
1.7.3

6 Redovisa Delegeringsbeslut 2019/3913 
1.7.3

7 Ny förskola i kvarteret Bajonetten - Paletten 2019/2085 
4.5.2

8 Fördjupad utredning av satsning på skola och förskola i 
området Österslöv - Fjälkestad

2019/2089 
4.5.2

9 Slutlig dimensionering av program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2019/2020

2018/2116 
7.6.2

10 Budgetuppföljning efter maj 2019 2019/4137 
1.4.1

11 Medborgarförslag - Buss/tågkort till studerande i annan 
kommun årskurs 7-9

2019/2377 
1.2.2
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Daniél Tejera
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 61

Förändring i dagordning
    

Informationspunkt ”Hantering av elevers frånvaro” i ärende 4 Information 
dras ut från dagordningen då informationen redan lämnats under utbild-
ningsförmiddagen 2019-06-04. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 62

Information
Änr BUN 2019/4138 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till hand-

lingarna. 

Sammanfattning
Protokollering av barn- och utbildningsnämndens utbildningsförmid-
dag 2019-06-04

Under utbildningsförmiddagen har följande informationer lämnats: 

 Skolplaceringar 
 Skolplikt
 Implementering av nya skolsystem
 Information om kommunala Vuxenutbildningen

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

Utvecklingschef Anna Karlsdotter och enhetschef Anders Rosvall informe-
rar om förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

Familjeservice

Skolchef Agneta Ekner Carlsson informerar om Familjeservice, som ingår i 
arbete- och välfärdsförvaltningens ansvarsområde. Deras uppdrag är att 
erbjuda råd och stöd till familjer med barn i åldrarna 0-20 år.  

Pågående investeringsprojekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Planeringschef Håkan Nilsson informerar om pågående och kommande in-
vesteringsprojekt. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 63

Delgivningsärenden
Änr BUN 2019/3912 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden till 

handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2019-04-16---2019-05-15 samt redovisning av 
elevers oroande frånvaro 2018-11-20---2019-04-30.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-05-17

Förteckning över inkomna handlingar 2019-05-17

Förteckning över upprättade handlingar 2019-05-17

Förteckning över polisanmälningar 2019-05-17

Missiv Sammanställningar av elevers oroande frånvaro

Sammanställning elevers oroande frånvaro 2018-11-20---2019-04-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 64

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2019/3913 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-04-16---2019-05-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2019-04-
16---2019-05-15.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av dele-
geringsbeslut avseende perioden 2019-04-16---2019-05-15 till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-05-17

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2019-05-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 65

Ny förskola i kvarteret Bajonetten - Paletten
Änr BUN 2019/2085 4.5.2

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

den i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad av fastigheten Bajo-
netten till förskola. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering

Nämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson informerar om förslaget. 

Sammanfattning

För att klara ökad efterfrågan på förskola behövs fler förskoleplatser i 
centrala Kristianstad. Detta projekt syftar till att bygga om gamla försäk-
ringskassans lokaler till förskola med sex avdelningar för 108 barn.

Projektet följer samarbetsavtalet mellan Kommunstyrelsen och Brinova 
som är ägare till fastigheten. Det innebär att projektering och upphandling 
sker enligt kommunens projekteringsanvisningar, och att efter upphand-
ling ansvarar Brinova för byggnationen och kommunen hyr sedan lokaler-
na. Förskolan beräknas få byggstart december 2020 och stå klar i janua-
ri/februari 2022. Den årliga hyreskostnaden är beräknad till ca 4,2 mkr/ år 
vilken justeras efter det faktiska utfallet på investeringen. 

Förskolan uppförs enligt BUN:s beslut om konceptförskola och kommunen 
har enligt samarbetsavtalet förbundit sig att hyra i 20 år. Möjlighet finns för 
kommunstyrelsen att avbryta samarbetet efter genomförd upphandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad av fastig-
heten Bajonetten till förskola. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskonto-
ret internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-28, § 34
Tjänsteutlåtande 2019-05-10

PM C4 Teknik 2019-04-23

Verksamhetsbeskrivning 2019-04-08

Konceptförskola 2016-08-31 rev. 2017-06-19

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och ritningar 2019-04-15

Barnkonsekvensbeskrivning 2019-05-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 66

Fördjupad utredning av satsning på skola och för-
skola i området Österslöv - Fjälkestad
Änr BUN 2019/2089 4.5.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 

fördjupa utredningen av satsningen på skola och förskola i området Ös-
terslöv – Fjälkestad enligt alternativ tre enligt sedvanlig modell för in-
vesteringsprojekt.

 Alternativ tre innebär att Österslövs skola rivs och en ny skola byggs, 
och Kämpaställets förskola i Österslöv byggs om och till.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna att bedriva resursskola i Fjälkestads skola.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för förvaltningens förslag. 

Yrkande
Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning
Skolorna i Fjälkestad och Österslöv har ett ökat antal elever i årskurs F- 6. 
Detta har i avvaktan på inriktningsbeslut tillfälligt lösts genom etablering 
av paviljonger och nu finns totalt åtta paviljonger vid de båda skolorna och 
förskolan. 

Paviljonger beviljas tillfälliga bygglov och i Fjälkestad finns fornlämningar 
där Länsstyrelsen aviserat att de inte ger bygglov mer än i fem år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

C4 Teknik har tagit fram en statusutredning som visar att de båda skolorna 
och förskolan är i behov av renovering och anpassning till gällande stan-
darder för skollokaler. Skolorna saknar specialsalar för slöjd, musik, bild, 
naturkunskap och idrott vilket detta innebär att elever får skjutsas till 
andra skolor för dessa ämnen.

På uppdrag av förvaltningschef har planeringsavdelningen tillsammans 
med skolledningen för skolområde Norra och C4 Teknik tagit fram fyra 
realistiska förslag på hur förskola och skola kan organiseras och byggas till 
med permanenta lokaler så att paviljonger kan tas bort. Efter detta har 
ytterligare ett alternativ, 1 B tillkommit vilket också redovisas nedan:

Alternativ: 

1. Österslövs skola renoveras, byggs till och anpassas för F-3. Fjälkestads 
skola renoveras, byggs till och anpassas för 4-6. Kämpaställets förskola 
byggs till.  Samtliga paviljonger avvecklas.

2. Österslövs skola renoveras, byggs till och anpassas för F-6. Fjälkestads 
skola och samtliga paviljonger avvecklas. Kämpaställets förskola byggs till.

3. Nybyggnad av Österlövs skola för F-6. Fjälkestads skola och samtliga 
paviljonger avvecklas. Kämpaställets förskola byggs till.

4. Nybyggnad av Österslövs skola för F-6. Fjälkestads skola och samtliga 
paviljonger avvecklas. Nybyggnad av Kämpaställets förskola.  

1B. Österslövs skola renoveras, byggs till och anpassas för F-6. Fjälkestads 
skola renoveras och anpassas för F-3. Kämpaställets förskola byggs till.

Informationsmöten om utredningen har hållits för vårdnadshavare och 
andra intresserade under april månad i både Österslöv och Fjälkestad.

Förvaltningen överlämnar nu utredningen för beslut om inriktning så 
framtagande av sedvanligt underlag för beslut i investeringsärenden och 
inplanering i kommunens investeringsbudget kan ske.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
fördjupa utredningen av satsningen på skola och förskola i området Ös-
terslöv – Fjälkestad enligt alternativ tre enligt sedvanlig modell för in-
vesteringsprojekt.

 Alternativ tre innebär att Österslövs skola rivs och en ny skola byggs, 
och Kämpaställets förskola i Österslöv byggs om och till.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna att bedriva resursskola i Fjälkestads skola.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag 
att fördjupa utredningen av satsningen på skola och förskola i om-
rådet Österslöv – Fjälkestad enligt alternativ tre enligt sedvanlig 
modell för investeringsprojekt. 

 Alternativ tre innebär att Österslövs skola rivs och en ny skola 
byggs, Fjälkestads skola och samtliga paviljonger avvecklas och 
Kämpaställets förskola i Österslöv byggs om och till.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-28, § 35

Tjänsteutlåtande reviderat 2019-05-28

Utredning fastställd av förvaltningschef 2019-03-08 reviderad 2019-03-22 
med förslag 1 B. 

Barnkonsekvensbeskrivning 2019-05-09
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 67

Slutlig dimensionering av program- och inriktnings-
utbud för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
inför läsåret 2019/2020
Änr BUN 2018/2116 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans slutliga program- och inriktningsutbud inför 
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 slutliga program- och inriktningsutbud inför läsåret 
2019/2020.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan och gymnasiesärskolan föreslås inga förändringar.

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

och gymnasiesärskolans slutliga program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2019/2020 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-28, § 36
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-05-10.

Förslag till slutligt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2019/2020 2019-
05-10.

Barnkonsekvensanalys 2019-05-10.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 68

Budgetuppföljning efter maj 2019
Änr BUN 2019/4137 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter maj 

2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Nämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson kommenterar budgetuppföljningen. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter maj 2019 visar på ett 
underskott i driftbudgeten med -7,5 mkr.

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

2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2019-06-04

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2019-06-04

Barnkonsekvensanalys, 2019-06-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 69

Medborgarförslag - Buss/tågkort till studerande i 
annan kommun årskurs 7-9
Änr BUN 2019/2377 1.2.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslag om 

buss/tågkort till studerande i annan kommun, årskurs 7-9, anses be-
svarad genom barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson redogör för medborgarförslaget och förvalt-
ningens förslag till besvarande. 

Sammanfattning
Förslagsställaren lämnade 2018-06-19 in ett medborgarförslag till kom-
munfullmäktige avseende ”buss/tågkort till studerande i annan kommun, 
årskurs 7-9”. Förslaget innebär att elever i grundskolans högstadium ska 
erbjudas månadskort för resor till den valda grundskolan på annan ort än 
den anvisade.

Kommunen har i nuläget inte möjlighet att finansiera föreslagen reform.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslag om 

buss/tågkort till studerande i annan kommun, årskurs 7-9, anses be-
svarad genom barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-28, § 37

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-05-10

Kommunfullmäktiges beslut om överlämning 2019-01-15

Medborgarförslag 2018-06-19

Barnkonsekvensanalys 2019-05-10
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