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Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden

Sekreterare: Anna Fritzson
Tfn: 044-136408
E-post: anna.fritzson@kristianstad.se

Tid och plats Tisdagen den 7 april 2020 kl. 14:00
Rådhus Skåne, rum 310

Ärenden
Nr

1 Upprop

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Delgivningsärenden BUN 2020/1905

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/1906 

6 Återrapportering av resultat från tillsyns- och insynsbesök i 
fristående verksamheter 2019

2020/1752

7 Överföring av verksamhet 2020/1375 

8 Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads 
kommun inför läsåret 2020/2021

2020/1754

9 Revidering av delegeringsordning: Avgiftsbefrielse 2012/3426 

10 Budgetuppföljning efter mars 2020 2020/2258 

11 Slutligt resultat 2019 2020/1500 

12 Internkontrollplan 2020 2019/1722 

Daniél Tejera
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 28

Information
Änr BUN 2020/2246 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 förvaltningens arbete med 
att hantera förändrade rutiner och riktlinjer på grund av corona-pandemin. 

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Lämnas vid bordet skriftlig information om barn- och utbildningsförvalt-
ningens systematiska kvalitetsarbete (BUSK)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 29

Delgivningsärenden BUN
Änr BUN 2020/1905 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden av-

seende perioden 2020-02-16---2020-03-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2020-02-16---2020-03-15.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
avseende perioden 2020-02-16---2020-03-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-17
Förteckning över inkomna handlingar 2020-03-17
Förteckning över upprättade handlingar 2020-03-17
Förteckning över polisanmälningar 2020-03-17
Information om sammanställning av diskriminerings- och kränkningsut-
redningar
Sammanställning av diskriminerings- och kränkningsutredningar 2019-09-
15---2020-03-15

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 30

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2020/1906 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2020-02-16---2020-03-15 till handling-
arna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2020-02-
16---2020-03-15.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av dele-
geringsbeslut avseende perioden 2020-02-16---2020-03-15 till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-17

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2020-03-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 31

Återrapportering av resultat från tillsyns- och insyns-
besök i fristående verksamheter 2019
Änr BUN 2020/1752 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport gällande 

insyn och tillsyn av fristående verksamheter 2019 och lägga den till 
handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson och verksamhetscontroller Anna Daniels-
son redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens har i gällande delegeringsordning utsett 
verksamhetskontroller till att utföra tillsyn och insyn avseende de friståen-
de verksamheterna inom Kristianstads kommun. Under året har verksam-
hetskontroller genomfört tillsynsbesök hos merparten av de fristående 
förskolorna, råd och vägledning har lämnats och möten har förevarit med 
representanter för de fristående verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport gällande 

insyn och tillsyn av fristående verksamheter 2019 och lägga den till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 15
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-10
Rapport gällande tillsyn och insyn av fristående förskole- och skolverksam-
het i Kristianstads kommun 2020-03-02
Barnkonsekvensanalys 2020-03-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 32

Överföring av verksamhet
Änr BUN 2020/1375 7.3.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överföra skol- och fritids-

verksamhet omfattande åk F-3 från Huaröds skola till Degeberga skola 
inför läsåret 2020/21.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Krister Dagneryd föredrar ärendet. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Andreas Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Christina Silverbern (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Henrik Stedt (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning
Närmare två tredjedelar av vårdnadshavarna inom Huaröds skolas ”upp-
tagningsområde” väljer en annan skola för sina barn än den i Huaröd. Hade 
alla elever inom ”upptagningsområdet” valt Huaröds skola hade den vid 
senaste mättillfället inrymt 31 elever. För närvarande finns 11 elever på 
skolan fördelade över fyra årskurser. Prognosen för de närmaste fem åren 
– bedömd utifrån vårdnadshavarnas skolvalsmönster - visar på 14 elever 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

totalt på skolan om fem år. Genomförd analys visar att ett så lågt elevantal 
medför risk för att inte kunna garantera uppsatta kvalitetskrav föreligger.

Det negativa skolvalsmönstret har varit rådande under flera år och resulte-
rar, utöver risk för kvalitetsbrist, i ett årligt ekonomiskt underskott för 
skolverksamheten. Innevarande år tillförs Huaröds skola cirka 1,3 miljoner 
kronor, utöver den av nämnden beslutade ”skolpengen” för varje elev. 
Tillförda medel utgör omfördelning från andra skolverksamheter, dels från 
berört skolområde Södra, dels från övriga skolområden med grundskole-
verksamhet.

Med detta anfört, och under rådande budgetramar, föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen att F-3-verksamheten i Huaröds skola avslutas 
vid utgången av läsåret 2019/20 och att eleverna i ”upptagningsområdet” 
överförs till Degeberga skola inför läsåret 2020/21 redan från förskole-
klass och inte som i dag från och med årskurs 4.

En överföring av skolverksamheten i Huaröd enligt ovan bedöms tillföra 
flera avgörande kvalitetsvinster för berörda elever.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överföra skol- och fri-
tidsverksamhet omfattande åk F-3 från Huaröds skola till Degeber-
ga skola inför läsåret 2020/21.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 16
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-17
Riskanalys övergripande 2020 – 03 – 17
Riskbedömning Degeberga skola 2020-03-20
Riskbedömning Huaröds skola 2020-03-20
Barnkonsekvensanalys övergripande 2020-03-17
Barnkonsekvensanalys Degeberga skola 2020-03-31
Barnkonsekvensanalys Huaröds skola 2020-03-31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 33

Preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads 
kommun inför läsåret 2020/2021
Änr BUN 2020/1754 7.1.2

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiesko-

lans och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktnings-
utbud inför läsåret 2020/2021 enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Mattias Olsson föredrar i ärendet

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

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan föreslås att antalet platser inom några 
program och inriktningar justeras eller utgår.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiesko-
lans och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktnings-
utbud inför läsåret 2020/2021 enligt föreliggande förslag.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 17

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-13

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2020/2021 
2020-03-13

Barnkonsekvensanalys 2020-03-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 34

Revidering av delegeringsordning: Avgiftsbefrielse
Änr BUN 2012/3426 1.3.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegerings-

ordning i enlighet med förvaltningens förslag.

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

Sammanfattning
När familjer saknar betalningsförmåga för plats i förskola eller fritidshem 
kan socialtjänsten inom Arbete och välfärdsförvaltningen utfärda intyg om 
befrielse från avgift under en tidsbegränsad period. Enligt ”riktlinjer för 
styrning och god ekonomisk hushållning” fastställda av kommunfullmäkti-
ge 2013-12-10 får inte problem eller lösningar överföras från en förvalt-
ning/nämnd till annan. För att avgiftsbefrielse ska kunna genomföras 
måste rektor utifrån underlag från Arbete och välfärdsförvaltningen fatta 
det formella beslutet, som delges vårdnadshavare.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegerings-
ordning i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 18
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-13
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barnkonsekvensanalys 2020-02-13
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 35

Budgetuppföljning efter mars 2020
Änr BUN 2020/2258 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

mars 2020 och översänder den till kommunstyrelsen.

Nämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson kommenterar budgetuppföljningen. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter mars 2020 visar på ett 
överskott i driftbudgeten med + 4,0 mkr. 

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

mars 2020 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-07

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport, 2020-04-07

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2020-04-07

Barnkonsekvensanalys, 2020-04-07
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 36

Slutligt resultat 2019
Änr BUN 2020/1500 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring avseen-

de skolområdenas driftbudget från 2019 till 2020 motsvarande -
3.681tkr.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att resultatöverföring mellan 
verksamhetsåren skall gälla beträffande skolområdena inom nämndens an-
svarsområde. Förslaget till resultatöverföring motsvarar totalt -3.681 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring avseen-

de skolområdenas driftbudget från 2019 till 2020 motsvarande -
3.681tkr.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 19

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-25

Barnkonsekvensanalys, 2020-02-25
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUN § 37

Internkontrollplan 2020
Änr BUN 2019/1722 1.4.1

Beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontroll-

plan för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde avseende 
2020.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslås med utgångspunkt i plan för man-
datperioden 2019-2022 ta ställning till en årsplan för 2020. Planen omfat-
tar verksamhets-, ekonomi- och personalspecifika kontrollmoment inom 
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. De kontrollmoment som 
avser verksamhetsspecifika frågor har tagits fram av förvaltningen i sam-
råd med skolchefer och bygger såväl på aktuella erfarenheter som på Skol-
inspektionens rapporter. Årsplan för 2020 omfattar även kommungemen-
samma kontrollmoment som kommunstyrelsen fastställt.  

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

plan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde avseende 
2020.

Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, § 31

Internkontrollplan BUN, fyraårsplan 2019-2022 med Internkontrollplan 
årsplan 2020, 2020-03-12

Beslut kommunstyrelsen, 2020-01-22

Internkontroll, kommungemensamma kontrollområden 2020, tillförs 
ärendet senare

Barnkonsekvensanalys, 2020-03-12
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