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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 1 

Återrapportering från tillsyns- och insynsbesök fri-
stående verksamheter 
Änr BUN 2021/642 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten gäl-

lande insyn och tillsyn av fristående skolverksamheter 2020 och läg-
ger den till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens har i gällande delegeringsordning utsett 
verksamhetscontroller till att utföra tillsyn och insyn avseende de friståen-
de verksamheterna inom Kristianstads kommun. Under året har verksam-
hetscontroller 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 utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten gäl-

lande insyn och tillsyn av fristående skolverksamheter 2020 och läg-
ger den till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Rapport gällande tillsyn och insyn av fristående förskole- och skolverk-
samhet i Kristianstads kommun 2021-03-02 

Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
 
Barnkonsekvensanalys tillsyn 2020, 2021-03-09  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 2 

Svar på medborgarförslag - Håll Norra Åsums försko-
la öppen 
Änr BUN 2021/817 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om att 

hålla Norra Åsums förskola öppen är besvarad enligt föreliggande för-
slag.  

 

Sammanfattning 
Verksamheten vid Åsums förskola fördes vid årsskiftet 2020/2021 över till 
nya Helgedals förskola. I ett medborgarförslag föreslås Åsums förskola 
hållas öppen. Barn-och utbildningsförvaltningen ser i dagsläget att det 
finns platser lediga på förskolor i närområdet vilket gör att behovet att ha 
Åsums förskola öppen i dagsläget inte finns. Samtliga barn i skolområdet 
erbjuds plats inom de fyra månader som tillämpningsföreskrifterna anger.  

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om att 
hålla Norra Åsums förskola öppen är besvarad enligt föreliggande för-
slag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-25  

Barnkonsekvensanalys 2021-02-25 

Medborgarförslag - Håll Norra Åsums förskola öppen 2020-12-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 3 

Preliminärt utbud gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan läsåret 21/22 
Änr BUN 2021/931 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud 
inför läsåret 2021/2022 enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2021/2022. 

Jämfört med tidigare preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 2021/2022 föreslås att 
platser inom en inriktning utgår samt att antalet platser inom några pro-
gram justeras. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud 
inför läsåret 2021/2022 enligt föreliggande förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-12. 

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2021/2022, 
2021-03-12. 

Barnkonsekvensanalys 2021-03-12. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 4 

Slopad avgift för prövning till högre betyg 
Änr BUN 2021/1340 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige att besluta om slopad avgift un-
der perioden 20210701 – 20221231 för tidigare gymnasieelevers 
prövning till högre betyg. 

 

Sammanfattning 

Alla elever som har avslutat gymnasieskolan och som har betyget F eller 
saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett godkänt 
betyg på kursen. Denna prövning är kostnadsfri. Det finns även möjlighet 
att göra prövning för att nå ett högre betyg på kurs man redan har ett 
godkänt betyg i, detta mot en avgift på 500 kronor. Dessa prövningar sker 
normalt via vuxenutbildningen. 
 
Sedan den 18 mars 2020 har det på gymnasieskolorna på grund av rådande 
pandemi bedrivits fjärrundervisning i olika omfattning. Utgångspunkten är 
emellertid att skolor ska bedriva närundervisning, eftersom det är den 
undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Hur stor 
utbildningsskulden blir på grund av fjärrundervisning vet ingen i dag, men 
forskarna är överens om att många som gått i skolan under pandemin har 
upplevt sämre förutsättningar och de som drabbats hårdast är generellt de 
med sedan tidigare sämst förutsättningar.  
 
Som en kompensatorisk åtgärd för de tidigare gymnasieelever som avser 
göra prövning för högre betyg föreslår barn- och utbildningsförvaltningen 
att nuvarande avgift på 500 kronor slopas under perioden 20210701 – 
20221231. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beräknat bortfall av intäkter med slopad avgift under angiven period be-
räknas uppgå till 250 000 – 300 000 kronor, beroende på nyttjandegraden. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrel-

sen föreslå kommunfullmäktige att besluta om slopad avgift un-
der perioden 20210701 – 20221231 för tidigare gymnasieelevers 
prövning till högre betyg. 

 

Beslutsunderlag 

Föreliggande tjänsteutlåtande 2021-03-22 

Barnkonsekvensanalys 2021-03-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 5 

Slutligt resultat 2020 
Änr BUN 2021/932 

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

de skolområdenas driftbudget från 2020 till 2021 motsvarande -3.650 
tkr. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att resultatöverföring mellan 
verksamhetsåren skall gälla beträffande skolområdena inom nämndens an-
svarsområde. Förslaget till resultatöverföring motsvarar totalt -3.650 tkr  
avseende 2020 till 2021. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar om resultatöverföring avseen-

de skolområdenas driftbudget från 2020 till 2021 motsvarande -3.650 
tkr. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-10 

Barnkonsekvensanalys 2021-03-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 6 

Nybyggnad Österslövs skola och om- och tillbyggnad 
Kämpaställets förskola 
Änr BUN 2019/2089 

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 Österslövs skola 
och om-och tillbyggnad av Kämpaställets förskola. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering. 

 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att med 
hjälp av tekniska förvaltningen och på uppdrag av kultur och fritids-
förvaltningen komplettera ärendet med ett alternativ där kostnader 
och konsekvenser för projektet och skolgården beskrivs, där den 
mindre idrottshall som är framtagen för skolverksamhetens behov er-
sätts med en fullmåttshall för idrott så att det finns med i den fortsatta 
hanteringen av ärendet.  

 

Sammanfattning 
BUN beslutade 2019 efter en utredning om att den fortsatta inriktningen 
för skolverksamheten i Österslöv-Fjälkestad skulle vara att den samordnas 
i en nybyggd F-6 skola i Österslöv och att de paviljonger som finns vid 
Kämpaställets förskola tas bort och ersätts med permanenta lokaler. För-
valtningen har nu tagit fram ett förslag till hur det kan genomföras. Det 
innebär att den nya skolan byggs samman med befintlig förskola i Österlöv 
och gemensamma funktioner läggs i den del som sammanbinder verksam-
heterna. Utemiljö, angöringar och parkeringar anpassas till de nya byggna-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

derna. Projektet är kostnadsberäknat till 160 mkr och kan om erforderliga 
beslut fattas påbörjas i december 2021 och vara helt klart i juni 2024. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Österslövs skola 
och om-och tillbyggnad av Kämpaställets förskola. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering. 

Beslutsunderlag 
Protokoll BUN 2019-06-04 § 66 Fördjupad utredning av satsning på skola 
och förskola i området Österslöv–Fjälkestad 

Verksamhetsbeskrivning 2021-02-08 

Tjänsteutlåtande 2021-03-03 

Barnkonsekvensanalys 2021-03-03 

Pm tekniska förvaltningen 2021-02-19 ritningar 2021-02-09 

Samverkansprotokoll skola och förskola inkl riskbedömning 2021-02-17 

Samverkansprotokoll gemensam service, lokalvård och måltid 2021-02-25 
inkl riskbedömningar 2021-02-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-30  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 7 

Revidering av delegeringsordning 
Änr BUN 2012/3426 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera nu gällande delege-

ringsordning beslutad 2011-04-01 och senast reviderad 2021-01-19, i 
enlighet med liggande förslag. 

 

Sammanfattning 
From den 1 januari 2020 har medarbetare rätt att arbeta kvar till utgången 
av den månad då hen fyller 68 år (den så kallade ”LAS-åldern”). År 2023 
höjs åldersgränsen i nästa steg till 69 år. Medarbetarens tillsvidareanställ-
ning fortsätter att löpa tills den tidpunkt då endera arbetsgivaren eller 
medarbetaren väljer att avsluta den genom uppsägning. Vid uppsägning av 
medarbetare som uppnått LAS-åldern krävs inte saklig grund.  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera nu gällande delege-

ringsordning beslutad 2011-04-01 och senast reviderad 2021-01-19, i 
enlighet med liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-03 

Barnkonsekvensanalys 2021-03-03 
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