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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 58 

Information 
Änr BUN 2020/4435 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Hantering coronapandemin inom BUF 

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om förvaltningens genomför-
da samt förberedande av åtgärder med anledning av coronapandemin.  

Yttrande till förvaltningsrätten avseende bidrag till lokaler 

Ekonomichef Hans Thorsson informerar 

Rörelsesatsning i kommunens skolor 

Skolchef Krister Dagneryd informerar om samarbetet med Riksidrottsför-
bundet/Skåneidrotten gällande en rörelsesatsning i kommunens skolor. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 59 

Delgivningsärenden BUN 
Änr BUN 2020/4420 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 

avseende perioden 2020-05-16---2020-08-15 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden delgivningsä-
renden avseende perioden 2020-05-16---2020-08-15. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden 
avseende perioden 2020-05-16---2020-08-15 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Förteckning över inkomna handlingar 2020-08-17 

Förteckning över upprättade handlingar 2020-08-17 

Förteckning över polisanmälningar 2020-08-17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 60 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr BUN 2020/4422 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2020-05-16---2020-08-15 till handling-
arna. 

 

Sammanfattning 
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden 2020-05-
16---2020-08-15. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisning av delege-

ringsbeslut avseende perioden 2020-05-16---2020-08-15 till handling-
arna. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Förteckning över fattade delegeringsbeslut 2020-08-17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 61 

Delårsbokslut med prognos helår 
Änr BUN 2020/3909 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända delårsbokslut 

2020 till kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Ekonomichef Hans Thorsson redovisade ärendet. 

 

Sammanfattning 
Prognos för augusti 2020 visar på ett mindre underskott, -2,8 Mkr, i drift-
budgeten och ett balanserat resultat för investeringsbudgeten. Det progno-
stiserade resultatet kan huvudsakligen hänföras till barn och elevvolymer. 
Antalet barn och elever är högre än budgeterat i förskola, särskola och 
gymnasieskola medan fritidshem och grundskola är lägre. De ökade kost-
naderna vägs till viss del upp av temporära vakanser samt statsbidrag. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända delårsbokslut 

2020 till kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut med styrkort, 2020-09-01,  

Månadsrapport per huvudansvar och verksamhet, 2020-09-01 

Periodiseringar, 2020-09-03, tillförs ärendet i efterhand 

Barnkonsekvensanalys, 2020-09-01 

 

6



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 62 

Redovisning av icke avgjorda medborgarförslag 
Änr BUN 2020/3931 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning över 

icke avgjorda medborgarförslag under perioden 2020-01-10---2020-
08-08 till kommunfullmäktige.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen överlämnar förteckning icke avgjorda medborgarförslag i 
nämnden avseende tiden 2020-01-10--2020-08-08. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förteckning över 

icke avgjorda medborgarförslag under perioden 2020-01-10---2020-
08-08 till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förteckning över icke avgjorda medborgarförslag 2020-08-08 

Barnkonsekvensanalys 2020-08-07 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUN § 63 

Svar på medborgarförslag gällande kommunens 
porrfilter 
Änr BUN 2020/3387 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om 

säkra kommunens porrfilter anses besvarat genom barn- och ut-
bildningsförvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Förslagsställaren har ställt frågan i ett medborgarförslag om Kristianstads 
kommun har installerat porrfilter/teknisk lösning på wifi-nätverk och 
digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritidshem, bibliotek och 
andra platser som kommunen är huvudman för, för att säkra att barnen i 
förskola och skola inte exponeras för pornografi.  

Kristianstads kommun använder sig av ett brandväggsskydd som spärrar 
mot kategorin ”Adult and Pornography” från internet på Kristianstads 
kommun nätverk och omfattar alla som är uppkopplade mot nätverket. Det 
innebär att alla anställda och alla elever som befinner sig på kommunens 
nätverk i Kristianstads kommuns verksamheter har ett filter mot pornogra-
fi. 

Kristianstads kommun har även regler och riktlinjer för anställda att det 
inte är tillåtet att titta eller lyssna på pornografiskt material på kommunens 
nätverk och enheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om 
säkra kommunens porrfilter anses besvarat genom barn- och ut-
bildningsförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-07 

Medborgarförslag 2020-05-14 

Barnkonsekvensanalys 2020-08-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 64 

Komplettering av kriterium skolplaceringar 
Änr BUN 2020/4213 

Beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra ett kriterium för 
förtydliganden till tidigare beslutade kriterier av urvalsprinciper 
för skolplaceringar för elever i förskoleklassen och grundskolan 
från och med läsåret 2020/21.  

 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Skolchef Anders Månsson föredrar ärendet 

 
Sammanfattning 

Skollagens föreskrift om hur eleverna skall placeras på skolenheterna be-
höver kompletteras med huvudmannens egna principer för hur detta skall 
ske. Skollagen anger att en elev ska placeras vid den skolenhet som elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå på. Samtidigt ska alla elever få gå 
på en skolenhet nära hemmet, den sk "närhetsprincipen". Skolplacering-
arna skall också ske på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt. 

Skolplaceringsprinciperna beaktar, förutom skollagens krav, även prejudi-
cerande beslut i Skolväsendets överklagandenämnd och domar i kammar-
rätterna. 

I vissa fall är det fler sökande till en skolenhet än det finns platser där. Där-
för måste det finnas urvalskriterier för vilka elever som är mest berättigade 
att få gå på skolenheten. Dessa urvalskriterier måste också följa kraven i fö-
regående stycke. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om skolplaceringsprinciper 
för förskoleklassen och grundskolan 2019-05-09. För att till fullo möta la-
gens krav föreslås följande förtydliganden avseende urvalskriteriet lott-
ning:  

Tillförande av urvalskriteriet lottning 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Detta tillägg gäller hur urvalet skall ske då elever har samma relativa när-
het och samma syskonförtur och samma absoluta avstånd. Detta görs ge-
nom att urvalskriteriet lottning tillförs redan beslutade kriterier; se ären-
det nedan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn och- utbild-
ningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra ett kriterium för för-

tydliganden till tidigare beslutade kriterier av urvalsprinciper för skol-
placeringar för elever i förskoleklassen och grundskolan från och med 
läsåret 2020/21.  

 

Beslutsunderlag 
      
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-04 

Barnkonsekvensanalys 2020-08-04 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om skolplaceringsprinciper 
för förskoleklassen och grundskolan 2019-05-09. För att till fullo möta la-
gens krav föreslås följande förtydliganden avseende urvalskriteriet lott-
ning:  

Tillförande av urvalskriteriet lottning 

Detta tillägg gäller hur urvalet skall ske då elever har samma relativa när-
het och samma syskonförtur och samma absoluta avstånd. Detta görs 
genom att urvalskriteriet lottning tillförs redan beslutade kriterier; se 
ärendet nedan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn och- utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillföra ett kriterium för 

förtydliganden till tidigare beslutade kriterier av urvalsprinciper för 
skolplaceringar för elever i förskoleklassen och grundskolan från och 
med läsåret 2020/21.  

 

Beslutsunderlag 
      
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-04 

Barnkonsekvensanalys 2020-08-04 
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