
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

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

Beslutande Daniél Tejera (L), 
ordförande

Ulrika Tollgren (S), vice 
ordförande

Christina Silverbern (M)

Oliver Nyberg (M) Sylvia Olander (M) Henny Tillberg (L)
Andreas Nilsson (C) Alexander Harrisson (KD) Qazim Hasanaj (S)
Anna Pettersson (S) Jens Nordwander (S) Oskar Månsson (SD)
Johannes Bengtegård (SD) Marianne Hellgren Wendel 

(SD)
Magnus Åkesson (L)

               
               

Ersättare Noah Englesson (C) Shrouq Alarini (S) Karin Feldt (V)
               

Övriga närvarande Kenth Olsson, 
förvaltningschef

Madeleine Roth, sekreterare Agneta Ekner Carlsson, 
skolchef

Anna Elofsson, HR-chef Håkan Nilsson, planeringschef Hans Thorsson, ekonomichef
Mattias Olsson, skolchef Elin Johansson, 

antagningssekreterare
Shams Alarini, praktikant

Ann-Catrin Norfall, 
personalrepresentant LO           

               

Utses att justera Ulrika Tollgren       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-10-02

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

Madeleine Roth

78-88

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

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

Ulrika Tollgren       

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

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-01

Datum då
anslaget sätts upp

2019-10-02 Datum då 
anslaget tas ned

2019-10-25

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Madeleine Roth
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 1 oktober 2019 kl. 14:00
Rådhus Skåne, rum 310

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Information 2019/6125 
1.7.3

5 Delgivningsärenden 2019/5940 
1.7.3

6 Redovisning av delegeringsbeslut 2019/6026 
1.2.3

7 Redovisning av efterfrågan på förskola och pedagogisk omsorg 2019/130 
1.7.3

8 Revidering av delegeringsordning: Särskild undervisning 2012/3426 
1.3.1

9 Redovisning av utredningsuppdrag – Resursskola på 
Fjälkestad skola

2019/2089 
4.5.2

10 Budgetuppföljning efter september 2019 2019/5635 
1.4.1

11 Kursutbud för Vuxenutbildningen inför vårterminen 2020 2019/5634 
7.8.2

12 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och 
dess arbetsutskott samt tidpunkter för nämndens 

2019/5352 
2.1.1
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Ärenden
utvärderingsdagar 2020

Daniél Tejera
Ordförande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 88

Fastställande av dagordning
Änr BUN  .

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordning-

en med tillägg: Fråga om lokaler på Färlövs skola.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 78

Information
Änr BUN 2019/6125 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av bl.a. verksamhetsmål på BUN:s utvärderingsdag 2019-
09-12

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om att Barn- och utbildnings-
nämnden haft uppföljning och utvärderingsdag 12 september 2019.

Gymnasieantagning

Informationspunkten flyttas till nästkommande möte.

Sommarskola 2019

Skolchef Agneta Ekner Carlsson informerar om utfallet av sommarskola 
2019.

Rutiner för polisanmälan

Skolchef Agneta Ekner Carlsson informerar rutiner kring polisanmälningar.

Sjuktal och frisktal BUF

HR-chef Anna Elofsson redovisar aktuella sjuktal och frisktal för förvalt-
ningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 79

Delgivningsärenden
Änr BUN 2019/5940 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2019-08-16---2019-09-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2019-08-16---2019-09-15.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2019-08-16---2019-09-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-23

Förteckning över inkomna handlingar 2019-09-23

Förteckning över upprättade handlingar 2019-09-20

Förteckning över polisanmälningar 2019-09-20

Sammanställning över kränkningsutredningar 2019-03-16---2019-09-15 
inklusive missiv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 80

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2019/6026 1.2.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-08-16---2019-09-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2019-08-
16---2019-09-15.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2019-08-16---2019-09-15 till handling-
arna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-23

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2019-09-20

Sammanställning av reviderade personuppgiftsbehandlingar 2019-09-19

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 81

Redovisning av efterfrågan på förskola och pedago-
gisk omsorg
Änr BUN 2019/130 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

och lägga sammanställningen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson informerar i ärendet.

Sammanfattning
Enligt BUN:s plan över återkommande ärenden redovisas nu efterfrå-
gan/tillgång på plats inom förskola och pedagogisk omsorg per den 15 sep-
tember 2019. Sammanställningen visar att alla barn som efterfrågar plats 
kan erbjudas det inom lagstadgad tid men i några fall kan inte första-
handsvalet erbjudas.

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

och lägga sammanställningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-09-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 82

Revidering av delegeringsordning: Särskild undervis-
ning
Änr BUN 2012/3426 1.3.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera nu gällande dele-ge-

ringsordning, senast reviderad 2019-03-05, i enlighet med före-liggan-
de förslag

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson informerar i ärendet.

Sammanfattning
Särskild undervisning i hemmet eller på annan plats är till för de elever 
som inte kan vara med i det vanliga skolarbetet på grund av sjukdom eller 
liknande. Det innebär att en elev får undervisning hemma eller på någon 
annan plats för att hen inte kan delta i den ordinarie skolverksamheten 
under en längre period. I enlighet med nuvarande organisation föreslås att 
barn- och utbildningsnämnden delegerar beslut till förvaltningschef. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera nu gällande dele-
geringsordning, senast reviderad 2019-03-05, i enlighet med före-
liggande förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 38

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-27

Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 83

Redovisning av utredningsuppdrag – Resursskola 
på Fjälkestad skola
Änr BUN 2019/2089 4.5.2

Beslut
 Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar genom föreliggande rap-

port  förutsättningarna att bedriva resursskola i Fjälkestads skola.   

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och 
lägga den till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson informerar i ärendet.

Sammanfattning

Vid BUN:s sammanträde 2019-06-03 redovisades en utredning om sats-
ning på skola och förskola i Österslöv-Fjälkestadsområdet. Vid sammanträ-
det beslutade BUN att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna 
att bedriva Resursskola i Fjälkestads skola. I uppdraget ingick inte att 
inkludera flytt av kommunens resursskola med flest elever på Talldalsko-
lan i utredningen

Förvaltningen hade vid beslutet påbörjat en översyn av resursskolans 
lokaler i syfte att effektivisera och samordna verksamheten.

Inom Resursskolans ram bedrivs i dagsläget verksamhet i fyra geografiskt 
spridda lokaler, Råbelöv, Nymö, Odal (på Vilans skola) och på Talldalsko-
lan. På Talldalsskolan har enhetschefen sitt arbetsrum, liksom Resurssko-
lans samlade elevhälsa.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Totalt finns 70 platser på Resursskolan.

Det finns ett behov av att samlokalisera Resursskolans verksamhet. Detta 
för bättre kunna effektivisera personalresurserna och utnyttja elevhälsa 
och specialsalar. 

Råbelövstorp hyrs av Råbelövsgods. Nymö resursskola finns i gamla Nymö 
skola. Odals resursskola finns på ”Slottet” Vilans skola. 
För få funktionella lokaler på Fjälkestads skola behövs omfattande åtgärder 
utföras. 

Förvaltningen har utrett de tre nedanstående alternativen:

Alternativ 1 
Råbelövstorp flyttar sin verksamhet till Fjälkestads skola byggnad B
Alternativ 2 
Råbelövstorp och Nymö flyttar sin verksamhet till Fjälkestads skola bygg-
nad B.
Alternativ 3 
Råbelövstorp, Nymö och Odal flyttar sin verksamhet till Fjälkestads skola 
Byggnad B, vilken behöver byggas till.
Tidplanen för projektet är att Österslövs skola först projekteras och byggs. 
Därefter kan Fjälkestads skola byggnad B renoveras och anpassas till re-
sursskola. Barn och utbildningsförvaltningen beräknar att hösten 2023 
påbörja projektering och start avverksamheten blir 2024/2025. Detta 
under förutsättning att inga hinder uppstår i Österslövs skolas projektering 
och byggnation.

Kostnaden för alternativ 1 och 2 är 2019 beräknad av Ramböll och C4 
Teknik i utredningen av ”Satsningen landsbygd Österslöv och Fjälkestad” 
till ca 20,7 mkr.

För alternativ 3 som kräver tillbyggnad är kostnaden beräknad till ca 31,4 
mkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar genom föreliggande rap-

port  förutsättningarna att bedriva resursskola i Fjälkestads skola.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten och 
lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 39

Tjänsteutlåtande 2019-09-04

Utredning Resursskola på Fjälkestads skola 2019-08-23

Samverkansprotokoll 2019-08-26

Barnkonsekvensbeskrivning 2019-09-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 84

Budgetuppföljning efter september 2019
Änr BUN 2019/5635 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

september 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter september 2019 visar 
på ett överskott i driftbudgeten med + 0,9 mkr. 

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

september 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-01

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2019-10-01

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2019-10-01

Volymuppföljning september, 2019-10-01

Barnkonsekvensanalys, 2019-10-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 85

Kursutbud för Vuxenutbildningen inför vårterminen 
2020
Änr BUN 2019/5634 7.8.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa vuxenutbildning-

ens kursutbud inför vårterminen 2020 enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Mattias Olsson informerar i ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om vuxenutbildningens 
kursutbud inför vårterminen 2020.

Jämfört med höstterminen 2019 tillkommer två kurser, Digitalt skapande 
och Matematik Specialisering. Kurserna tillkommer för att möta behov och 
efterfrågan. Inga kurser utgår.

Erbjudna kurser, som inte är behörighetsgivande för vidare studier, startar 
inte vid för få sökande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa vuxenutbildning-

ens kursutbud inför vårterminen 2020 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 40
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-06.

Förslag till vuxenutbildningens kursutbud inför vårterminen 2020 2019-
09-06.

Barnkonsekvensanalys 2019-09-06.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 86

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämn-
den och dess arbetsutskott samt tidpunkter för 
nämndens utvärderingsdagar 2020
Änr BUN 2019/5352 2.1.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka sammanträdesti-

der och tidpunkter för utvärderingsdagar för barn- och utbildnings-
nämnden och dess arbetsutskott för 2020 i enlighet med föreliggande 
förslag.

Sammanfattning
Föreligger förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott (BUNAU) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
samt förslag på tidpunkter för nämndens utvärderingsdagar för år 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka sammanträdesti-

der och tidpunkter för utvärderingsdagar för barn- och utbildnings-
nämnden och dess arbetsutskott för 2020 i enlighet med föreliggande 
förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 41

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-08-21

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 87

Fråga om lokaler på Färlövs skola
   

Qazim Hasanaj (S) ställer fråga om utnyttjandet av lokaler på Färlövs skola.

Förvaltningschef Kenth Olsson besvarar frågan.
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