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BUNAU § 1

Systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan
Änr BUN 2016/6728

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan 2016 och lägger den till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

HR-chef Anna Elofsson redogör för ärendet

Sammanfattning

Kristianstads kommun följer årligen upp systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan i enlighet med lagstiftning inom 
respektive område. Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning för 
2016 visar att det är god kvalitet på arbetet och att verksamheterna i stort 
följer de rutiner som finns. Inom arbetsmiljöområdet blir man aldrig 
färdig utan det finns alltid utvecklingsområden. 2016-03-31  kom en ny 
föreskrift från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) om organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Under 2016 
hölls ett antal tillfällen med skolledare och andra chefer för att utbilda i 
den nya föreskriften samt att lyssna in behovet av stöd som cheferna 
behöver inom arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljön inom skolans värld är en 
stor utmaning och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer likt 2016 
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att 2017 fortsätta arbetet med att ha fokus på hälsofrämjande arbete i 
verksamheterna, förskolan samt att undanröja risker för våld och hot och 
arbeta för att våra arbetsplatser blir fria från kränkande attityder, 
särbehandling och trakasserier. Under hösten 2016 gjordes 
medarbetarenkäten som är Kommunövergripande och görs vartannat år. 
Svarsfrekvensen var hög. Framgångsfaktorerna är främst ”vår upplevelse 
av arbetet” och utvecklingsområdet är genomgående upplevelsen av 
stress som mäts i avsnittet i enkäten som handlar om ”tidspress”.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan 2016 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-17

Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan avseende 2016 
inklusive redovisning av genomförda åtgärder 2016 och handlingsplan 
för 2017.
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BUNAU § 2

Redovisning av beslutade och icke avgjorda 
medborgarförslag
Änr BUN 2017/143

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela 
kommunfullmäktige att Barn- och utbildningsnämnden inte har några 
beslutade eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för 
perioden 2016-08-09 till 2016-12-31.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har avseende tiden 2016-08-09 – 2016-12-31 
inte några beslutade eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela 
kommunfullmäktige att Barn- och utbildningsnämnden inte har några 
beslutade eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för 
perioden 2016-08-09 till 2016-12-31.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-11
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BUNAU § 3

Remissyttrande, Program för  uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförarare
Änr BUN 2016/7218

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remissen anses besvarad 
med Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall för varje mandatperiod anta ett program med 
mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare, vilken inte berör fristående skolverksamhet som styrs av 
skollagen.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att remissen anses besvarad 
med Barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-07

Remiss från KSAU, 2016-11-09
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BUNAU § 4

Överklagan av budget FSO sex förskolor
Änr BUN 2015/7264

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig en andra gång till 
Förvaltningsrätten avseende mål 13030-15, 13031-15, 13032-15, 
13033-15, 13034-15 samt 12969-15, Fria Förskolor, FSO ./. Barn- 
och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt 
förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärenden

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ett 
andra yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande 
från FSO, ombud för sex olika förskolor, mål 13030-15, 13031-15, 
13032-15, 13033-15, 13034-15 samt 12969-15,    angående tillämpning 
av skollag och förordningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslås 
besluta att bestrida överklagandet med hänvisning till att nämnden följer 
lagar, förordningar samt de domstolsutslag som fallit avseende krav på 
beslutsunderlag för Internbudget 2016.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig en andra gång till 
Förvaltningsrätten avseende mål 13030-15, 13031-15, 13032-15, 
13033-15, 13034-15 samt 12969-15, Fria Förskolor, FSO ./. Barn- 
och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-19

Underrättelse från Förvaltningsrätten I Malmö, mål 13030--13034-16, 
samt 12696-16,

2016-12-12

Förvaltningen yttrande i ärendet, sex (6) stycken, 2017-01-15
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BUNAU § 5

Överklagande av budget, 13 förskolor, 
grundskolor
Änr BUN 2016/7032

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till 
Förvaltningsrätten avseende mål 12679--12687-16, 12703--12704-16 
samt 13448-13449-16, Fristående förskolor/grundskolor ./. Barn- och 
utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens 
förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med 
yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från 
FSO, ombud för nio olika förskolor, mål 12679--12687-16, samt 
överklagan från fyra olika fristående grundskolor,  12703--12704-16 
samt 13448-13449-16, angående tillämpning av skollag och förordningar. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att bestrida överklagandet 
med hänvisning till att nämnden följer lagar, förordningar samt de 
domstolsutslag som fallit avseende krav på beslutsunderlag för 
Internbudget 2017.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till 
Förvaltningsrätten avseende mål 12679--12687-16, 12703--12704-16 
samt 13448-13449-16, Fristående förskolor/grundskolor ./. Barn- och 
utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens 
förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-19

Underrättelse från Förvaltningsrätten I Malmö, mål 12679--12687-16, 
12703--12704-16 samt 13448--13449-16, 2016-12-20

Förvaltningen yttrande i ärendet, tretton (13) stycken, 2017-01-15
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BUNAU § 6

Remiss; Motion - Inför aktivt skolval.
Änr BUN 2016/1079

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige

 Besluta att invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen 
av Skolkommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolval 
och därigenom även anse motionen besvarad

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet

Yrkande

Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till motionens förslag.

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, motionens förslag 
och förvaltningens förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att besluta enligt 
förvaltningens förslag.

Sammanfattning
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Fredrik Axelsson (M) och Ludvig Ceimertz (M) har i motion, daterad 
2015-12-01, till fullmäktige föreslagit att barn- och utbildningsnämnden 
får ett uppdrag att utreda ett system i syfte att införa ett aktivt skolval 
som innebär att samtliga elever i Kristianstads kommun har att göra ett 
aktivt val av grundskola. Det gäller elever till skolor med såväl 
kommunala som fristående huvudmän. Med ett sådant system, där alla 
behöver göra ett aktivt skolval, skulle det finnas starkare förutsättningar 
till mer blandade klasser än idag. På så sätt skulle man enligt 
motionärerna även komma runt problemet med att många i dag i 
framförallt miljonprogramsområdena inte känner till att det finns ett fritt 
skolval.

Den av regeringen tillsatta Skolkommissionen kommer i sitt 
slutbetänkande, som presenteras senast den 20 april, att behandla aktivt 
skolval av den karaktär som motionärerna föreslås ska utredas och 
genomföras lokalt i Kristianstads kommun. I slutet av 2017 beräknas 
Skolkommissionens rapport bli föremål för politiskt beslut. Barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag är att invänta resultatet av den 
nationellt politiska behandlingen av kommissionens förslag avseende 
bland annat aktivt skolval.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsförvaltningen

Barn-och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

Föreslå Kommunfullmäktige

 Besluta att invänta resultatet av den nationellt politiska behandlingen 
av Skolkommissionens förslag avseende bland annat aktivt skolval 
och därigenom även anse motionen besvarad

Beslutsunderlag

Motion från Fredrik Axelsson (M) och Ludvig Ceimertz (M) 2015-12-01

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-12-14

Barnkonsekvensanalys genomförd 2016-12-14
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BUNAU § 7

Förstärkt studie- och 
yrkesvägledningsorganisation
Änr BUN 2017/67

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en plan för inrättandet av en samordningsfunktion för studie- 
och yrkesvägledningsorganisationen i grund och gymnasieskolan i syfte 
att med olika samordningsinsatser öka måluppfyllelsen genom väl 
underbyggda elevval. 

 Redovisning av förslag till plan sker till nämnden 2017-06-08

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet

Sammanfattning

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen 
ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning 
inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och 
yrkesvägledningen behöver utvecklas. Som ett led i nämnda utvecklingsarbete 
har Skolverket utgett Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning, som utgår 
från gällande styrdokument, skollag och förordningar, med syftet att studie- och 
yrkesvägledningen blir likvärdig och av hög kvalitet.
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Skolinspektionen granskade 2013 studie- och yrkesvägledningen i ett stort antal 
skolor i landet. Huvudresultaten visade att det fanns brister i skolors arbete med 
studie- och yrkesvägledningen. För att kunna göra väl underbyggda val av 
framtida studie- och yrkesvägar och för att möta kraven på flexibilitet i 
arbetslivet och i livet behöver eleverna tillägna sig kunskaper om 
utbildningssystemet och arbetslivet och utveckla förmågor som de kan behöva 
för att väga samman olika alternativ. Som en framgångsfaktor i detta arbete lyfte 
Skolinspektionen fram bland annat samordnande insatser med koppling till 
skolans studie- och yrkesvägledning så att vägledningen framstår som en helhet.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ge Barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för inrättandet av en 
samordningsfunktion för förvaltningens studie- och 
yrkesvägledningsorganisation i grund och gymnasieskolan, och motsvarande 
skolformer, i syfte att realisera intentionerna i de av Skolverket utgivna 
Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Av planen ska framgå dels 
volymen på samordningsfunktionen och dels hur funktionen genom olika 
samordningsinsatser kan bidra till ökad måluppfyllelse genom väl underbyggda 
elevval.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en plan för inrättandet av en samordningsfunktion för studie- 
och yrkesvägledningsorganisationen i grund och gymnasieskolan i syfte 
att med olika samordningsinsatser öka måluppfyllelsen genom väl 
underbyggda elevval. 

 Redovisning av förslag till plan sker till nämnden 2017-06-08

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande 2017-01-05
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BUNAU § 8

Information  
     

Ang. skolornas avgifter för nyttjande av simhall, ishall m fl 
anläggningar

Karl Gemfeldt (C) önskar ytterligare information om grunderna för hur 
avgifter beräknas avseende såväl kommunala som fristående skolors 
nyttjande av simhall och ishall m fl anläggningar.

De avgifter som nu införs gäller för såväl kommunens skolor som 
fristående skolor, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 
om internbudget för 2017. Avgifterna baseras på kultur- och 
fritidsnämndens faktiska driftskostnader för anläggningarna.

_______________


