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Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sekreterare: Cecilia Nilsson  
Tfn: 044-134541 
E-post: cecilia.nilsson6@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 14:00 
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Ärenden  

Nr   

1 Upprop  

2 Fastställande av dagordning  

3 Val av justerare  

4 Information 2020/3393  

5 Delgivningsärenden BUN 2020/3323  

6 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/3329  

7 Budgetuppföljning efter maj 2020 2020/2967  

8 Remiss: Ansökan från Bollerups Lantbruksinstitut om 
godkännande som huvudman för särskild variant av 
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan 
Bollerups Lantbruksinstitut i Tomelilla kommun fr.o.m läsåret 
2021/2022 

2020/2829  

9 Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg 

2020/2394  

10 Slutlig dimension av program/inriktningar i gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan för läsår 2020/2021 

2020/2965  

11 Förstärkning till undervisningen inför prövning samt 
genomförandet av prövningar i gymnasieskolan 

2020/3445  

12 Utredning tre alternativ ny skola centrala Kristianstad 2020/2966 

13 Nybyggnad av Hammars förskola 2019/2087  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 47

Information
Änr BUN 2020/3393 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga information till hand-

lingarna.

Sammanfattning
Information om nuläget för hantering av corona-pandemin

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om nuläget i Barn- och utbild-
ningsförvaltningen.

Sammanställning av kränkningsutredningar och elevers oroande 
frånvaro

Skolchef Anders Månsson redovisar gällande kränkningsutredningar och 
elevers oroande frånvaro.

Utfall av skolvalet till läsår 2020/2021

Skolchef Anders Månsson redovisar om utfall av skolval till läsår 
2020/2021.

Pågående investeringsprojekt

Planeringschef Håkan Nilsson redovisar om pågående investeringsprojekt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

     

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 48

Delgivningsärenden BUN
Änr BUN 2020/3323 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2020-04-16---2020-05-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2020-04-16---2020-05-15.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
avseende perioden 2020-04-16---2020-05-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-17

Förteckning över inkomna handlingar 2020-04-17

Förteckning över upprättade handlingar 2020-05-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 49

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2020/3329 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2020-04-16---2020-05-15 till handling-
arna

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2020-04-
16---2020-05-15.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av dele-
geringsbeslut avseende perioden 2020-04-16---2020-05-15 till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-17

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2020-05-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § ParagrafNo

Budgetuppföljning efter maj 2020
Änr BUN 2020/2967 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter 

maj 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson kommenterar budgetuppföljningen.

Sammanfattning
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter 

maj 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.

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

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen ef-
ter maj 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-02

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2020-06-02

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2020-06-02

Barnkonsekvensanalys, 2020-06-02
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 50

Remiss: Ansökan från Bollerups Lantbruksinstitut 
om godkännande som huvudman för särskild vari-
ant av gymnasieutbildning vid den fristående gym-
nasieskolan Bollerups Lantbruksinstitut i Tomelilla 
kommun fr.o.m läsåret 2021/2022
Änr BUN 2020/2829 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektio-

nen avseende ansökan från Bollerups Lantbruksinstitut om godkän-
nande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbild-
ning vid gymnasieskolan Bollerups Lantbruksinstitut i Tomelilla 
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 enligt föreligganden förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Verksamhetscontroller Anna Danielsson redovisar ärendet.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Bollerups Lant-
bruksinstitut (Dnr 2020/2829- SI 2020-3297 Skolinspektionen) om god-
kännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning vid 
gymnasieskolan Bollerups Lantbruksinstitut i Tomelilla kommun fr.o.m. 
läsåret 2021/2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av särskild 
variant inom Naturbruksprogrammet och inriktningen Hästhållning. Man 
avser att utöka med 24 platser per årskurs med start fr.o.m. läsåret 
2021/2022.

Inriktningen Hästhållning kommer med fullt utbyggd organisation omfatta 
72 platser och vara fullt utbyggd 2023. 

Fristående verksamhet Önnestadsgymnasiet erbjuder Naturbruksprogram-
met-Djur och programprofilerna Hästskötare, Ridning samt Djurvårdare, 
Djursjukvård. 

 Hästskötare, Ridning erbjuder 16 platser
 Djurvårdare, Djursjukvård erbjuder 20 platser

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektio-
nen avseende ansökan från Bollerups Lantbruksinstitut om godkän-
nande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbild-
ning vid gymnasieskolan Bollerups Lantbruksinstitut i Tomelilla 
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 enligt föreligganden förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling

Verksamhetscontroller Anna Danielsson redogör för förslaget

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-06

Remiss från Skolinspektionen 

Barnkonsekvensanalys 2020-05-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 51

Ansökan om godkännande för att bedriva fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
Änr BUN 2020/2394 7.1.8

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att den ekono-

miska föreningen ”Vångabygdens friskola ekonomisk förening” startar 
fristående förskola och fristående fritidshem enligt föreliggande förslag

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson redovisar ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna att Vångabyg-
dens friskolas ekonomiska förening får starta fristående verksamhet från 
och med augusti 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att den ekonomiska 
föreningen ”Vångabygdens friskola ekonomisk förening” startar fristående 
förskola och fristående fritidshem enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Vångabygdens friskola ekonomiska förening har genom ansökan från Helen 
Rosenqvist ansökt om att starta fristående förskola och fritidshem.  Ansö-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

kan är undertecknad 2020-04-06, och i den ingår samtliga av Barn- och ut-
bildningsförvaltningen efterfrågade bilagor. 

Barnkonsekvensanalys 2020-04-23
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 52

Slutlig dimension av program/inriktningar i gymna-
sieskolan och gymnasiesärskolan för läsår 
2020/2021
Änr BUN 2020/2965 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiesko-

lans och gymnasiesärskolans slutliga program- och inriktningsut-
bud inför läsåret 2020/2021 enligt föreliggande förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Mattias Olsson redovisar ärendet

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

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 gymnasiesko-
lans och gymnasiesärskolans slutliga program- och inriktningsut-
bud inför läsåret 2020/2021 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-08.

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2020/2021 
2020-05-08.

Barnkonsekvensanalys 2020-05-08.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 53

Förstärkning till undervisningen inför prövning samt 
genomförandet av prövningar i gymnasieskolan
Änr BUN 2020/3445 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förslag på förstärkning 

till undervisningen inför prövning samt genomförande av prövning i 
gymnasieskolan enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Mattias Olsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Sedan den 18 mars bedrivs undervisningen i gymnasieskolan 
på distans. Detta utefter regeringens beslut den 17 mars med 
syfte att minska smittspridningen under pågående coronapan-
demi. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att distans-
undervisningen generellt fungerar mycket bra, en bedömning 
som bekräftas av att skolinspektionens granskningar av två 
skolenheter i verksamheten konstaterat att inga brister råder 
samt att inga rekommendationer finns att ge.

Sedan den 14 april kan distansundervisningen bedrivas i kom-
bination med skolförlagd undervisning i mindre grupper om 
sådan är nödvändig p.g.a. praktiska moment eller särskilda 
stödbehov. Det senare har inneburit en bättre möjlighet för de 

14
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

elever som har svårt att utveckla sina kunskaper när undervis-
ningen sker på distans att nå målen och få godkända betyg i si-
na kurser.

Om en elev får underkänt betyg i en kurs hänvisas eleven till 
att under återstående tid i gymnasieskolan genomföra en pröv-
ning. En prövning innebär att eleven vid ett eller flera tillfällen 
genomför prov som omfattar hela kursinnehållet och som be-
döms för att ny betygsättning ska kunna ske. Inför prövning 
finns möjlighet till viss undervisning, antingen under skollov 
eller vid tidpunkter efter ordinarie skoldag under läsåret.

Trots att distansundervisningen fungerar mycket bra och att 
det finns möjligheter att kombinera den med skolförlagd un-
dervisning p.g.a. särskilda stödbehov bedömer barn- och ut-
bildningsförvaltningen att antalet underkända betyg i kurser 
som avslutas under vårterminen kommer att öka. Hur omfat-
tande ökningen blir återstår att se, vårterminens kurser avslu-
tas och betygsätts den 12 juni. En ungefärlig bedömning i nulä-
get är att en förstärkning till undervisningen inför prövning 
samt genomförandet av prövningar med två (2,0) lärartjänster 
på årsbasis under nästa läsår skulle kunna kompensera för ök-
ningen av att antalet underkända betyg under vårterminen. 
Detta under förutsättning att undervisningen kan vara helt 
skolförlagd inför och under nästa läsår.

Den 29 maj har regeringen beslutat att undervisningen åter 
blir helt skolförlagd fr.o.m. den 15 juni. Detta skapar goda för-
utsättningar för undervisningen inför prövning såväl inför som 
under nästa läsår.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-
05-29.

Barnkonsekvensanalys 2020-05-29.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 54

Utredning tre alternativ ny skola centrala Kristian-
stad
Änr BUN 2020/2966 7.3.2

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alternativ två, där Östra Ka-
sernskolan blir en grundskola och grundsärskola 7-9 och Norretullskolan 
en F-6 grundskola, ska utgöra grunden för den kommande planeringen.   

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet.

Sammanfattning
Elevantalet i centrala Kristianstad ökar och BUN har genomfört åtgärder på 
befintliga skolor. I planerna har det funnits en ny skola på Östra Kasern för 
att ta emot alla elever och nu finns en utredning kring vilka alternativ som 
är möjliga. I alternativ ett samlas all skolverksamhet på Östra kasern som 
då får ca 1000 elever F-9 grundskola och särskola till en kostnad på ca 555 
mkr. I alternativ två får Östra Kasern 7-9 och särskola med ca 600 elever 
medan Norretull får F-6 med ca 420 elever till en kostnad på ca 488 mkr. I 
alternativ tre får Östra kasern F-6 grundskola med ca 420 elever och Nor-
retull 7-9 grundskola och särskola med ca 600 elever till en kostnad på ca 
502 mkr. BUN föreslås besluta enligt alternativ två som bäst tillgodoser de 
pedagogiska behoven och är det alternativ som beräknas få lägst kostnad.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alternativ två, där Östra Ka-
sernskolan blir en grundskola och grundsärskola 7-9 och Norretullskolan 
en F-6 grundskola, ska utgöra grunden för den kommande planeringen.   

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-07

Utredning av olika alternativ för ny skola i centrala Kristianstad Östra 
Kasern/Norretull 2020-05-08

Barnkonsekvensanalys 2020-05-07
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 55

Nybyggnad av Hammars förskola
Änr BUN 2019/2087 4.5.2

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

den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Hammar förskola 
enligt föreliggande förslag.

  Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen 

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

För att klara ökad efterfrågan på förskola behövs fler förskoleplatser i 
Hammar och Hammarslundsområdet. Detta investeringsprojekt syftar till 
att bygga en ny förskola med 8 avdelningar för 144 barn för att möta att det 
i området tillkommit mellan 350-400 nya lägenheter. Planer finns även för 
byggnation norr om Hammar med ca 500 lägenheter.

Förskolan byggs enligt ett omarbetat koncept vilket innebär att förskolan 
blir mer yteffektiv. Den nya modellen är ca 350 m2 mindre för en åtta-av-
delnings förskola och kommer kunna byggas till en lägre kostnad. Ytorna 
som minskat är framförallt kringutrymmen och inte barnens pedagogiska 
utrymmen.

Förskolan beräknas stå klar i januari/februari 2023 och blir en del i att 
klara efterfrågan på barnomsorg i de östra delarna av Kristianstad. Kostna-
den är beräknad till ca 62 mkr och den årliga hyreskostnaden till ca 3,8 
mkr/år.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Hammar förskola 
enligt föreliggande förslag.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-07

PM Tekniska Förvaltningen  2020-05-05

Verksamhetsbeskrivning 2020-05-07

Konceptförskola uppdaterad 2020-05-07

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och ritningar 2020-05-04

Barnkonsekvensbeskrivning 2020-05-07
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 56

Ge gymnasieelever i Kristianstad kommun möjlighet 
att få hämta kostnadsfri lunch på närliggande skolor
Änr BUN 2020/3484 7.6.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ärendet.

Reservationer

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Yrkande

Sverigedemokraterna föreslår att gymnasieelever i Kristianstad kommun 
får möjlighet att hämta kostnadsfri lunch på närliggande skolor.

Ordförande föreslår att ärendet avslås

Beslutsgång

Ordförande ställer sitt förslag om att avslå ärendet mot Sverigedemokra-
ternas förslag till beslut och finner att Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt orförandens förslag om att avslå ärendet.

Sammanfattning
Genom en länk på Bjuvs kommuns hemsida kan hemmastuderande gym-
nasieelever klicka sig vidare till en kostnadsfri lunch. Eleverna får sedan 
plocka upp veckans maträtter i en av tre grundskolor i Bjuvs kommun.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-02

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Där har det tagits ett politiskt beslut att hjälpa gymnasieelever som bor i 
Bjuv och som har distansundervisning med kostnadsfri lunch.

Idag har elever som bor i Kristianstad möjlighet att hämta lunch på Sö-
derportskolan men att ta sig dit och hämta lunch är det få som har möjlig-
het till eftersom vår kommun är betydligt större än Bjuv.

Nu blev det förvisso ett beslut att gymnasieskolorna och högskolorna 
skulle återuppta sin undervisning i skolorna den 15 juni, men eftersom vi 
inte vet säkert hur Covid 19 ter sig, och om spridningen åter skulle öka, 
så måste ni ha en plan B.

Så om distansundervisningen kommer fortgå även till hösten 2020 så 
måste det finnas en lösning Kristianstad kommuns gymnasieelever att 
kunna hämta lunch i någon av kommunens grundskolor.

Därför föreslår Sverigedemokraterna i Kristianstad

Att Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad utreder möjlighe-
terna för Kristianstads gymnasieelever i kommunal regi, vilka har di-
stansundervisning hemma får möjlighet att hämta kostnadsfri lunch på en 
närliggande grundskola i kommunen.

Att utreda hur eleverna ska kunna hämta sin lunch så smidigt som möj-
ligt om distansundervisning kommer fortgå under höstterminen 2020.

Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas initiativärende- Ge gymnasieelever i Kristianstad 
kommun möjlighet att få hämta kostnadsfri lunch på närliggande skolor.
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