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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 9

Riktlinjer för arbete med nyanlända och 
deras lärande
Änr BUN 2017/942

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för 
arbete med nyanlända och deras lärande

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling

Skolchef Agneta Ekner Carlsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Skolverket har utarbetat nya allmänna råd för utbildning för nyanlända 
(SKOLFS 2016:2) Av dessa Allmänna råd framgår att huvudmannen ska 
ha en långsiktig planering för mottagande av och den fortsatta 
utbildningen av nyanlända.   Tidigare kommunala riktlinjer beslutades av 
barn- och utbildningsnämnden 2012 och ersätts nu med bifogat 
beslutsunderlag. Syftet med riktlinjerna är att skapa en likvärdighet inom 
barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter för att nyanlända ska 
få samma förutsättningar.   Av riktlinjerna framgår vad som gäller 
avseende de olika begrepp som används, bland annat förberedelseklass, 
språkintroduktion, prioriterad timplan med mera. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till Barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för 
arbete med nyanlända och deras lärande

Beslutsunderlag
Riktlinje för Arbete med nyanlända och deras lärande.
Barnkonsekvensanalys.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 10

Lejonskolan ansökningar tilläggsbelopp inför 
vårterminen 2017
Änr BUN 2016/7576

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till 
Förvaltningsrätten, avseende mål 1220--1228-17 samt 1177-17, 
Lejonskolan ./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads 
kommun, enligt föreliggande förslag samt att

 Barn- och utbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart 
justerad

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson redogör för ärendet

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med 
yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från 
Lejonskolan, mål 1220—1228-17, samt 1177-17, kring avslag på 
ansökan om tilläggsbelopp för tio elever under våren 2017. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslås besluta att bestrida överklagandet med 
hänvisning till att nämnden följer lag och förordning.

Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskotts 
förslag till barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till 
Förvaltningsrätten, avseende mål 1220--1228-17 samt 1177-17, 
Lejonskolan ./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads 
kommun, enligt föreliggande förslag, samt

 Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-23

Underrättelse (överklagan från Förvaltningsrätten i Malmö, 2017-02-03, 
mål 1220--228-17, 1177-17)

Förvaltningens yttrande i ärendet, tio (10) stycken, 2017-02-23

Barnkonsekvensanalys, 2017-02-23
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 11

Remiss av förslag till grönstrategi för 
Kristianstads kommun.
Änr BUN 2017/71

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom 
grönstrategins förslag till vision och strategier inom området 
livskvalitet som berör nämndens verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en 
grönstrategi som ett underlag till översiktsplanen. BUN:s verksamhet 
berörs genom att den innehåller visioner och mål om att tillgång till 
gröna ytor är avgörande för barns utveckling och att det ska finnas 
tillgång till grönytor inom gångavstånd från förskola och skola. BUN 
instämmer i vikten av dessa förslag och ställer sig bakom skrivningarna 
på detta område.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom 
grönstrategins förslag till vision och strategier inom området 
livskvalitet som berör nämndens verksamhet.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Förslag 2016-12-20 till grönstrategi 2017
Tjänsteutlåtande 2017-02-01
Barnkonsekvensanalys 2017-02-01
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 12

Remissvar -  Klimat- och energistrategi
Änr BUN 2016/7454

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom de tre 
punkter i förslaget till klimat- och energistrategi som berör nämndens 
verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling

Yrkanden

Anders Tell (S), Lena Ohlsson (M), Magnus Åkesson (L), Carl Gemfeldt 
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kevin Barthel meddelar att Sverigedemokraterna inte avser att delta i 
beslutet.

Protokollsanteckning

Vi i Sverigedemokraterna kommer att komma med våra synpunkter på 
klimat- och energistrategin när ärendet kommer upp på 
kommunstyrelsen. Därför valde vi att inte delta i beslutet i BUNAU.

Sammanfattning

Kristianstads kommuns klimatberedning har på Kommunstyrelsens 
uppdrag arbetat fram ett förslag till klimat- och energistrategi som nu är 
skickad på remiss. BUN föreslås ställa sig bakom de tre förslag som rör 
människors beteenden och samtidigt berör nämndens ansvarsområde för 
elever och personal.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom de tre 
punkter i förslaget till klimat- och energistrategi som berör nämndens 
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Remiss, Klimat- och energistrategi, KLK 2016-12-14

Barnkonsekvensbeskrivning 2017-01-27
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 13

Revidering av delegeringsordning
Änr BUN 2012/3426

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera nu gällande 
delegeringsordning, beslutad 2011-07-01 och senast reviderad 2016-
11-29 i enlighet med föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ändringar i nu gällande 
delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden. Ändringarna rör 
förskola, grundsärskola, fritidshem och är anpassningar till rådande 
organisation och gällande författningar.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera nu gällande 
delegeringsordning, beslutad 2011-07-01 och senast reviderad 2016-
11-29 i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-01-30
Barnkonsekvensanalys 2017-02-03
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 14

Intern kontrollplan 2017
Änr BUN 2017/781

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
2017.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Ekonomichef Hans Thorsson föredrar ärendet

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ta ställning till en 
internkontrollplan för 2017 utifrån dels den av nämnden beslutade 
flerårsplanen för 2015-2018 och dels utifrån de kommungemensamma 
kontrollmomenten som kommunstyrelsen fastställt. Planen omfattar 
verksamhets-, ekonomi- och personalspecifika kontrollmoment inom 
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. De kontrollmoment som 
avser verksamhetsspecifika frågor har tagits fram av förvaltningen i 
samråd med skolchefer och bygger såväl på aktuella erfarenheter som på 
Skolinspektionens rapport från 2014. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott
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Barn- och utbildningsnämndens 
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
2017.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan, BUN, 2017

Intern kontrollplan, BUN, 2015-2018

Intern kontroll, kommungemensamma kontrollområden 2017, KSAu 
2017-01-25 

Barnkonsekvensanalys, 2017-02-14
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 15

Svar på revisionsrapport om granskning av 
avgiftsbaserade intäkter och intäkter från 
försäljning av verksamhet inom BUN
Änr BUN 2016/3715

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med 
förvaltningens förslag på svar angående kommunrevisionens 
granskning av avgiftsbaserade intäkter från försäljning av 
verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Ekonomichef Hans Thorsson föredrar ärendet

Sammanfattning

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att den interna 
kontrollen avseende intäkter inom barn- och utbildningsnämnden inte är 
helt tillförlitlig och ändamålsenlig. Utifrån granskningen rekommenderas 
barn- och utbildningsnämnden att vidta ett antal åtgärder, vilka föreslås 
genomförda senast 2017-10-30.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med 
förvaltningens förslag på svar angående kommunrevisionens 
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2017-02-28

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

granskning av avgiftsbaserade intäkter från försäljning av 
verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionen, Granskning av avgiftsbaserade intäkter och intäkter 
från försäljning av verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden, 
2016-11-16.

Barnkonsekvensanalys, 2017-02-14
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 16

Priser och abonnemang för kultur- och 
fritidsverksamhet – reviderat förslag
Änr BUN 2016/4797

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
abonnemangspriser för förskolors och skolors köp av kultur- och 
fritidsverksamhet 2017 samt

 Att priserna börjar gälla fr.o.m. 2017-04-01.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling

Ekonomichef Hans Thorsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF, skall följa skollagen vilken 
anger att det skall vara lika villkor för kommunala och fristående 
huvudmän beträffande de resurser som ställs till förfogande av barn- och 
utbildningsnämnden. Det medför att alla kostnader som berör förskole- 
och skolverksamhet måste budgeteras och redovisas och därmed att 
samverkan mellan förvaltningar i kommunen skall ersättas till 
självkostnadspris. 

Förslaget till priser är reviderat och föreslås gälla fr.o.m. 2017-04-01.
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
abonnemangspriser för förskolors och skolors köp av kultur- och 
fritidsverksamhet 2017.

Beslutsunderlag

Priser och abonnemang för kultur och fritidsverksamhet 2017, 2017-02-23

Barnkonsekvensanalys, 2016-11-10
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

2017-02-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 17

Målbild för den kommunala 
gymnasieutbildningen
Änr BUN 2017/938

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en målbild för den 
kommunala gymnasieutbildningen med utgångspunkt i framtida 
såväl som nutida utmaningar i syfte att åstadkomma ökad 
måluppfyllelse.

 Redovisning av förslag till målbild sker till nämnden 2017-09-05

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Under perioden från 2009 och fram till idag har ett antal mer eller mindre 
omfattande förändringar som påverkar den kommunala 
gymnasieutbildningen skett, vilka medför utmaningar såväl nu som i 
framtiden, inom bl.a. följande områden.

Styrdokumenten har i och med de nationella reformerna under 2011 och 
2012 förändrats i grunden.

Demografin har förändrats avsevärt.
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2017-02-28
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Efterfrågan bland elever vad gäller gymnasieutbildning varierar idag mer 
från år till år än tidigare.

Kompetensen hos lärare och hur den används står numera inför nya 
förutsättningar.

Konkurrensen som den kommunala gymnasieutbildningen befinner sig i 
är större än någonsin.

Lokalerna som används för att bedriva den kommunala 
gymnasieutbildningen är mycket varierande vad gäller fysiskt skick och 
placering.

Med utgångspunkt i framtida såväl som nutida utmaningar vad gäller 
bl.a. ovan nämnda områden finns det ett behov av att se över utbudet 
samt hur detta utbud ska organiseras.

Med anledning av detta föreslås att en målbild ska utarbetas för den 
kommunala gymnasieutbildningen i syfte att den ska vara attraktiv och 
kvalitativ samt genom det åstadkomma en ökad måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en målbild för den 
kommunala gymnasieutbildningen med utgångspunkt i framtida 
såväl som nutida utmaningar i syfte att åstadkomma ökad 
måluppfyllelse.

 Redovisning av förslag till målbild sker till nämnden 2017-09-05

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-10.

Barnkonsekvensanalys 2017-02-10.
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arbetsutskott
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BUNAU § 18

Kursutbud för vuxenutbildningen inför 
höstterminen 2017
Änr BUN 2017/937

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
vuxenutbildningens kursutbud inför höstterminen 2017 enligt 
föreliggande förslag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
behandling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Vuxenutbildningens kursutbud för höstterminen 2017 ska fastställas.

Jämfört med vårterminen 2017 utgår och tillkommer några kurser.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
vuxenutbildningens kursutbud inför höstterminen 2017 enligt 
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

Fastställt kursutbud inför vårterminen 2017.

Förslag till kursutbud inför höstterminen 2017.
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Barnkonsekvensanalys.


