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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 12 

Information 
Änr BUN 2021/7 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingar-

na. 

 

Sammanfattning 
Nuläge gällande covid-19 

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar gällande nuläget av Coronapan-
demin. 

Preliminärt bokslut 2020 

Ekonomichef Hans Thorsson gör en kort redovisning av det preliminära 
bokslutet 2020. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 13 

Delgivningsärenden BUN 2021 
Änr BUN 2021/113 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 

avseende perioden 2020-12-16—2021-01-15 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2020-12-16—2021-01-15. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
avseende perioden 2020-12-16—2021-01-15 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-18 

Förteckning över inkomna handlingar 2021-01-18 

Förteckning över upprättade handlingar 2021-01-18 

Förteckning över polisanmälningar 2021-01-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 14 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
Änr BUN 2021/115 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2020-12-16—2021-01-15 till handling-
arna. 

 

Sammanfattning 
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden  

2020-12-16—2021-01-15 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av de-
legeringsbeslut avseende perioden 2020-12-16—2021-01-15 till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-18 

Förteckning av fattade delegeringsbeslut 2021-01-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 15 

Svar till kommunrevisionen: uppföljningsgranskning 
av kommunens fordonshantering 
Änr BUN 2020/6629 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens reviso-

rer enligt förvaltningens förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Ekonomichef Hans Thorsson redogör ärendet. 

 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har uppdraget åt PwC att genomföra en uppföljande 
granskning av kommunens fordonshantering i syfte att bedöma om berör-
da nämnder vidtagit rekommenderade åtgärder efter den tidigare gransk-
ningen.  

Den uppföljande granskningen visar att kommunen ännu inte nått de upp-
satta målen om fossilfria bränslen i fordonsparken. Samtidigt konstaterar 
revisorerna att kommunen beslutat om att starta en serviceorganisation 
som bl a skall äga och administrera kommunens fordon och därmed har 
större möjligheter att nå målen. 

Det innebär för barn- och utbildningsförvaltningens, BUF, del att samtliga 
fordon med undantag för de som är en del av utbildningsverksamheten på 
Wendesgymnasiet är överförda till den nya organisationen. Den nya orga-
nisationen kommer att följa de antagna ”Riktlinjer för inköp av fordon och 
bränslen” och därmed så snart som möjligt byta ut de fordon som inte är 

5



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

fossilbränslefria. För BUF´s del är det ett fåtal fordon som inte är fossil-
bränslefria vilket förutsätts åtgärdas under 2021. 

Utöver val av fordonsbränsle understryker revisorerna vikten av att antag-
na riktlinjer efterföljs. Kunskapen om dessa är låg och BUF bör därför 
förtydliga och informera om dessa inom hela sin organisation samt följa 
upp dem senast under 2022. 

Sammanfattningsvis rekommenderar revisorerna följande: 

- I samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör 
kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna 
kontrollplanen för kommunens fordon. 

- Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrate-
gin är en minskning av utsläppen av växthusgaser för transporter 
inom kommunen. Ska denna uppnås bör kommunstyrelsen fortsatt 
arbeta med att minska utsläppen från kommunens egna fordon. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att 
dels försäkra sig om att BUF´s fordonspark blir fossilbränslefri senast 
under 2021 samt att ”Riktlinjer för resor och möten i tjänsten” efterföljs. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens reviso-

rer enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, förvaltningens svar på revisionsrapport, 2021-01-07.  

Revisionsrapport från kommunens revisorer, 2020-11-25. 

Barnkonsekvensanalys, 2021-01-07 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 16 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan 
Änr BUN 2021/5 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens 

redovisning av uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabe-
handling och samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
HR-chef Anna Elofsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
I enlighet med Kristianstads kommuns handläggningsrutin för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM), Kristianstads kommuns riktlinjer för likabehand-
ling och likabehandlingsplan och lokalt kollektivavtal om samverkan och 
medbestämmande, har en årlig avstämning av hur SAM, likabehandling och 
samverkan fungerat under 2020 genomförts. Utifrån årlig uppföljning ges 
förutsättningar för beslut och ställningstagande inför det fortsatta hälso-
främjande arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen inför 2021. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovis-
ning av uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehand-
ling och samverkan för perioden 1 januari – 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande avseende uppföljning 
av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2020 
samt checklista med handlingsplan för 2021, 2020-12-17. 

Barnkonsekvensanalys 2020-12-17 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 17 

Redovisning över beslutade och ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr BUN 2021/6 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning över 

beslutade och ej avgjorda medborgarförslag under perioden 2020-08-
09---2021-01-04 till kommunfullmäktige.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redogör ärendet. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen överlämnar förteckning över beslutade respektive ej avgjor-
da medborgarförslag i nämnden avseende tiden 2020-08-09---2021-01-04. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning 
över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag under perioden 
2020-08-09---2021-01-04 till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över beslutade medborgarförslag 2021-01-04 
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2021-01-04 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 18 

Remiss -  Revidering av riktlinjer för hantering av 
digitala allmänna handlingar 
Änr BUN 2020/6772 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen 

som svar på remissen att nämnden inte har några synpunkter på för-
slaget till revidering av riktlinjer för hantering av digitala allmänna 
handlingar. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram reviderade riktlinjer för hantering 
av digitala allmänna handlingar i syfte att säkerställa ett långsiktigt beva-
rande. Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till samtliga 
nämnder och bolag. Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på 
förslaget. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen 

som svar på remissen att nämnden inte har några synpunkter på för-
slaget till revidering av riktlinjer för hantering av digitala allmänna 
handlingar. 

Beslutsunderlag 

10



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Tjänsteutlåtande 2020-12-18 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02 § 261 

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 2020-11-26 

Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar 2020-
11-26 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 19 

Remiss- Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt 
åldrande i Kristianstad kommun 
Änr BUN 2014/3063 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen 

som svar på remissen att nämnden inte har några synpunkter på för-
slaget till handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristi-
anstads kommun. 

 

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

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har med en kommunövergripande arbets-
grupp utarbetat förslag till handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt 
åldrande i Kristianstads kommun. Utgångspunkten är att den demo-
grafiska utvecklingen går mot en alltmer åldrande befolkning, något 
som förväntas få en allt större betydelse för välfärdssamhället de när-
maste årtiondena. Syftet med handlingsplanen är att Kristianstads 
kommun ska få en tydligare och mer samlad bild av hur arbetet ska 
planeras för att bli en mer äldrevänlig kommun. Handlingsplanen syftar 
till att samla, tydliggöra, initiera och lyfta äldreperspektivet i kom-
munkoncernen genom aktiviteter, som olika nämnder och bolag ansva-
rar för och som ska bidra till att göra Kristianstads kommun till den 
bästa kommunen för äldre att leva och bo i.  Barn- och utbildnings-
nämnden finns i handlingsplanen inte angiven som ansvarig för någon 
aktivitet. Handlingsplanen grundar sig i WHO:s koncept kring äldrevän-
liga städer. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

      

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen 

som svar på remissen att nämnden inte har några synpunkter på för-
slaget till handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristi-
anstads kommun. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteutlåtande 2021-01-29 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 20 

Initiativärende- Erbjud all personal kostnadsfria 
munskydd under arbetstid 
Änr BUN 2021/414 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna förslaget till barn- 

och utbildningsförvaltningen för beredning, för att behandla ärendet på 
kommande nämndssammanträde. 

 

Sammanfattning 
Att Barn och Utbildningsförvaltningen i Kristianstad utreder möjligheterna 
och kostnaderna att erbjuda all personal i våra kommunala förskolor och 
skolor kostnadsfria munskydd under arbetstid. 

      

Beslutsunderlag 
 
Sverigedemokraternas initiativärende- erbjuda all personal kostnadsfria 
munskydd under arbetstid, se bilaga.
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