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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 21 

Information 
Änr BUN 2021/707 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokollering av barn- och utbildningsnämndens utvärderingsdag 

Förvaltningschef Kenth Olsson kommenterar kort nämndens utvärderings-
dag 1 mars 2021. 

Gymnasial sökandebild- preliminär 

Antagningsansvarig Eva Åberg redogör för de preliminära siffrorna över 
årets antagning till gymnasieskolor. 

Nuläge gällande covid-19 

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar gällande nuläget av Coronapan-
demin.  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 22 

Delgivningsärenden BUN 2021 
Änr BUN 2021/113 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 

avseende perioden 2021-01-16—2021-02-15 till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2021-01-16—2021-02-15 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
avseende perioden 2021-01-16—2021-02-15 till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-18 

Förteckning över inkomna handlingar 2021-02-18 

Förteckning över upprättade handlingar 2021-02-18 

Förteckning över polisanmälningar 2021-02-18 

3
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 23 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
Änr BUN 2021/115 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2021-01-16—2021-02-15 till handling-
ar. 

 

Sammanfattning 
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden  

2021-01-16—2021-02-15 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av de-
legeringsbeslut avseende perioden 2021-01-16—2021-02-15 till 
handlingarna 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-18 

Förteckning av fattade delegeringsbeslut 2021-02-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 24 

Vuxenutbildningens kursutbud inför hösten 2021 
Änr BUN 2021/379 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa vuxenutbildning-

ens kursutbud inför höstterminen 2021 enligt föreliggande förslag. 

 

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

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om vuxenutbildningens 
kursutbud inför höstterminen 2021. Beslutet avser vilka kurser som ska 
ingå i utbudet med reguljär undervisning, d.v.s. vanlig undervisning i klass-
rummet. 

Jämfört med vårterminen 2021 sker inga förändringar. Många andra kurser 
som inte ingår utbudet med reguljär undervisning kommer precis som 
tidigare att erbjudas med nätbaserad distans som undervisningsform, 
bland dessa finns alla kurser som är behörighetsgivande för vidare studier. 
Vidare kommer medborgare att erbjudas ytterligare kurser inom samman-
hållen yrkesutbildning (yrkesvux) under Arbete- och välfärdsnämndens 
ansvar. 

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

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa vuxenutbild-
ningens kursutbud inför höstterminen 2021 enligt föreliggande 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05. 

Förslag till vuxenutbildningens kursutbud inför höstterminen 2021 2021-
02-05. 

Barnkonsekvensanalys 2021-02-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 25 

Start av yrkeshögskoleutbildning hösten 2021 
Änr BUN 2021/382 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbildning-

arna Medicinsk sekreterare och Redovisningskonsult ska starta hösten 
2021 samt att yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska ska starta vå-
ren 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Skolchef Mattias Olsson redogör ärendet. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om start av yrkeshögskole-
utbildningar. 

Myndigheten för yrkeshögskola har godkänt Kristianstads kommuns ansö-
kan om tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningarna Medicinsk sekre-
terare och Redovisningskonsult med start hösten 2021 samt yrkeshögsko-
leutbildningen Tandsköterska med start våren 2022. 

Samtliga tre är yrkeshögskoleutbildningar som Kristianstads kommun 
sedan tidigare bedriver och som i likhet med övriga yrkeshögskoleutbild-
ningar har goda resultat där näst intill samtliga studerande som examine-
rats har erbjudits en anställning i direkt anslutning till examen. 

Inför hösten 2021 och våren 2022 ansökte Kristianstads kommun om att 
kunna starta fyra yrkeshögskoleutbildningar varav en inte godkändes, 
Specialistundersköterska – psykisk hälsa och ohälsa. Denna var ett förslag 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

till en ny yrkeshögskoleutbildning som Kristianstads kommun tidigare inte 
har bedrivit. 

För närvarande bedrivs, utöver Medicinsk sekreterare, Redovisningskon-
sult och Tandsköterska, yrkeshögskoleutbildningarna Bagare och konditor, 
Bryggeritekniker, Specialistundersköterska – Äldres hälsa och ohälsa och 
Stödpedagog inom funktionshinderområdet i Kristianstads kommuns regi. 

Medicinsk sekreterare är godkänd för tre starter, 2021-2023, med 28 
platser vardera och omfattar 400 yh-poäng. Studierna bedrivs på heltid 
under två år. Redovisningskonsult är godkänd för tre starter, 2021-2023, 
med 25 platser vardera och omfattar 420 yh-poäng. Studierna bedrivs på 
heltid under två år. 

Tandsköterska är godkänd för fyra starter, 2022-2026, med 28 platser 
vardera och omfattar 325 yh-poäng. Studierna bedrivs på heltid under ett 
och ett halvt år. 

Yrkeshögskoleutbildningar finansieras genom riktade statsbidrag. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbild-
ningarna Medicinsk sekreterare och Redovisningskonsult ska starta 
hösten 2021 samt att yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska 
ska starta våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05. 

Myndigheten för yrkeshögskolans beslut 2021-01-18. 

Barnkonsekvensanalys 2021-02-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 26 

Beläggning och plats i förskola 
Änr BUN 2021/387 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning-

en och lägga sammanställningen till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Enligt BUN:s plan över återkommande ärenden redovisas nu belägg-
ning/tillgång på plats inom förskola per den 15 februari 2021. Samman-
ställningen visar att alla barn som efterfrågar plats i kommunala förskolor 
kan erbjudas det inom de lagstadgade fyra månaderna som förskoleverk-
samheten har på sig efter att vårdnadshavaren anmält sitt barn. För de 
fristående förskolorna redovisas antal beviljade och inrapporterade tim-
mar och totalt antal barn. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning-
en och lägga sammanställningen till handlingarna. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-19 

Barnkonsekvensanalys 2021-02-19 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 27 

Bokslut 2020 
Änr BUN 2021/330 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut för 2020 

avseende Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Förvaltningschef Kenth Olsson redogör ärendet. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut för verksamhetsåret 2020 motsva-
rande + 33,8 mkr i driftbudget och + 12,9 mkr i investeringsbudget.   

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut för 2020 

avseende Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens bokslut 2021-02-02. 

Barnkonsekvensanalys, 2021-02-02 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 28 

Intern kontrollplan 2021 
Änr BUN 2021/331 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontroll-

plan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde avseende 
2021. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Förvaltningschef Kenth Olsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden skall såväl för mandatperioden som årligen 
fastställa en plan för intern kontroll, kontroller skall utföras och resultatet 
av dessa skall skriftligen rapporteras till nämnden. 

Intern kontrollmomenten skall vara väsentlighets- och riskanalyserade i 
syfte att så långt möjligt kontrollera processer för att öka organisationens 
förmåga att nå sina mål. 

Kontrollmoment som avser ekonomi- och personalfrågor tas fram i samar-
bete på kommunövergripande nivå och för 2021 är de fastställda av Kom-
munstyrelsens arbetsutskott 2020-01-20. För 2021 utgörs det gemensam-
ma kontrollmomentet av kontroll av processen attester. Beträffande kon-
troller inom HR-området kommer det att genomföras separat från intern-
kontrollplanen under ledning av HR-direktören. 

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

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontroll-
plan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde avseende 
2021. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan BUN 2019-2022 med årsplan 2021, 2021-02-05 

Intern kontrollplan 2015-2018 

Beslut KSAU, kommungemensam kontroll, 2021-01-20 

Barnkonsekvensanalys, 2021-02-05 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 29 

Erbjud all skolpersonal kostnadsfria munskydd 
under arbetstid 
Änr BUN 2021/498 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomförd utredning, 

avseende möjligheterna och kostnaderna att erbjuda all personal 
i kommunala förskolor och skolor kostnadsfria munskydd under 
arbetstid, läggs till handlingarna. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar även fortsättningsvis 
följa berörda myndigheters föreskrifter, allmänna råd och re-
kommendationer avseende användande av munskydd i förskola 
och skola under rådande coronapandemi. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Förvaltningschef Kenth Olsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Annelie Fälth Simonsson inlämnade för Sverigedemokraterna ett initiativä-
rende till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-02, ru-
bricerad: ”Erbjud all skolpersonal kostnadsfria munskydd under arbetstid”.  
 
I initiativärendet anges att covid-19 pandemin slagit hårt mot samhället 
under våren och både högstadie- och gymnasieskolorna har tvingats hålla 
stängt samtidigt som eleverna haft distansundervisning på heltid. När 
eleverna åter ska tillbaka till lokalundervisning i skolorna, förvisso i mind-
re skala, har det inkommit, uppger Annelie Fälth Simonsson, önskemål från 
både lärare och Lärarnas Riksförbund att kommunerna ska erbjuda mun-
skydd på skolorna. Sverigedemokraterna föreslår därför att barn och ut-
bildningsförvaltningen utreder möjligheterna och kostnaderna att erbjuda 
all personal i våra kommunala förskolor och skolor kostnadsfria munskydd 
under arbetstid.  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 
Nämnden biföll förslaget som överlämnades till förvaltningen för bered-
ning. Förvaltningens förslag till svar har sin grund i bland annat underlag 
från kommunens beredningsgrupp Covid- 19, som kostnadsberäknat för-
slaget (se bilaga 1).  
 
De kostnader som uppkommer om förslaget skulle genomföras belastar 
nämndens internbudget. En överslagsberäkning, gjord av kommunens 
beredningsgruppCovid-19, för inköp av munskydd till samtliga cirka 3500 
medarbetare utfaller, ifall alla medarbetare nyttjar erbjudandet, till om-
kring 700 000 kronor per månad för införskaffande av munskydd (se bilaga 
1). Därutöver kan kostnader tillkomma för bland annat lagerhållning, 
utbildning i användandet av munskydd samt hantering av ökade volymer 
avfall. 
 
Redan i dag finns möjlighet för enskilda medarbetare i de kommunala 
förskolorna och skolorna i Kristianstads kommun att, efter riskbedömning 
vid särskilda omständigheter, använda sig av kostnadsfria munskydd för 
medarbetaren. Exempelvis kan rektor efter genomförd riskbedömning fatta 
beslut om användandet av munskydd och är då ansvarig för att munskydd 
införskaffas, bekostas av arbetsgivaren samt att dessa används och kasse-
ras på korrekt sätt (se bilaga 2) 
 
Smittskydd Skåne, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skolverket 
och andra centrala berörda myndigheter rekommenderar av flera anled-
ningar inte ett generellt nyttjande av munskydd för medarbetare i förskola 
och skola för att åtgärda smittspridning under rådande coronapandemi.  
 
Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har sedan mars 2020 
valt att följa dessa expertmyndigheters föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer avseende smittskyddet visavi rådande pandemi, där-
ibland användandet av skyddsutrustning såsom munskydd. Förvaltningen 
föreslår att så sker även fortsättningsvis. 
 
Skulle angivna/berörda myndigheter ändra sina föreskrifter, allmänna råd 
eller rekommendationer avseende bland annat munskydd kommer nämn-
den och dess förvaltning att följa dessa. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomförd utredning, 

avseende möjligheterna och kostnaderna att erbjuda all personal 
i kommunala förskolor och skolor kostnadsfria munskydd under 
arbetstid, läggs till handlingarna. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar även fortsättningsvis 
följa berörda myndigheters föreskrifter, allmänna råd och re-
kommendationer avseende användande av munskydd i förskola 
och skola under rådande coronapandemi. 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteutlåtande 2021-02-07 
Initiativärende, inlämnat av SD till BUN 2021-02-02 
Bilaga 1. Kommunens beredningsgrupp Covid- 19: Konsekvensanalys av 
skyddsutrustning 2021-02-08. 
Bilaga 2. Förvaltningschefens förtydligande angående munskydd 2021-01-
013 
Barnkonsekvensbeskrivning 201-02-07 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 30 

Initiativärende S,V: Elevskyddsombud- en 
lagstadgad skyldighet 
Änr BUN 2021/820 

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 ges i uppdrag att 
kvalitetssäkra skyldigheten att följa arbetsmiljölagen avseende elev-
skyddsombud. 

      

Beslutsunderlag 
Socialdemokraterna samt vänsterpartiets initiativärende: Elevskyddsom-
bud- en lagstadgad skyldighet.  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 31 

Initiativärende SD: Schemalägg all 
modersmålsundervisning efter ordinarie skoltid. 
Änr BUN 2021/911 

Beslut 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 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 förlägga modersmålsundervisningen efter ordinarie 
skoltid, så att eleverna med annat modersmål får möjlighet att lägga mer 
tid till det svenska språket. 

      

Beslutsunderlag 
      

Sverigedemokraternas initiativärende- schemalägg all modersmålsunder-
visning efter ordinarie skoltid 
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