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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 37

Ansökan om medel från Länsstyrelsen Skåne 
förebyggande insatser inom förskola, "En 
uppväxt fri från våld"
Änr BUN 2017/2406

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstryka förvaltningens 
ansökan om medel från Länsstyrelsen till verkningsfulla förebyggan-
de insatser med inriktning arbete i förskola

 Paragrafen anses omedelbart justerad

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Förvaltningschef Kenth Olsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne har gett kommuner och ideella organisationer möj-
lighet att ansöka om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot 
mäns våld mot kvinnor. Representanter från barn- och utbildningsförvalt-
ningen och arbete- och välfärdsförvaltningen har gemensamt sett vikten 
av att påbörja ett förebyggande våldspreventivt arbete redan i förskolan. 
Fem förskolor skulle inom ramen för projektet kunna få ta del av riktade 
insatser för att få ökad kunskap och kompetens i det våldsförebyggande 
arbetet. Insatsen ska omfatta kunskap om våld i nära relationer, hedersre-
laterat våld och maskulinitetsnormer och kan integreras i det värde-
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grundsarbete som förskolan bedriver utifrån styrdokumenten. Arbetet kan 
också med lätthet inordnas under barnkonventionens mål.  
Om arbetet utfaller tillfredsställande och visar sig ge goda resultat kan 
det spridas till kommunens övriga förskolor.  Från de fem förskolorna 
väljs två förskollärare per förskola till nyckelpersoner. Ansökan omfattar 
även medel till en projektledare, som kommer att ha ett mycket nära sam-
arbete och stödjande funktion i förhållande till nyckelpersoner och utval-
da förskolor.  
Ansökan omfattar medel till kompetensutveckling, vikarier och 0,5 pro-
jektledare under perioden 1 oktober fram till 30 juni 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstryka förvaltningens 
ansökan om medel från Länsstyrelsen till verkningsfulla förebyggan-
de insatser med inriktning arbete i förskola

 Paragrafen anses omedelbart justerad

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-04-18

Barnkonsekvensanalys 
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BUNAU § 29

Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Kristianstads kommun inför läsåret 
2018/2019
Änr BUN 2017/2217

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud 
inför läsåret 2018/2019 enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Skolchef Mattias Olsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2018/2019.

Jämfört med det inledande preliminära program- och inriktningsutbudet 
för gymnasieskolan inför läsåret 2017/2018 föreslås att Humanistiska 
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Medier, infor-
mation och kommunikation och VVS- och fastighetsprogrammets inrikt-
ning Fastighetsteknik inte erbjuds inför läsåret 2018/2019 samt att antalet 
platser inom några program och inriktningar justeras.
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Jämfört med det inledande preliminära program- och inriktningsutbudet 
för gymnasiesärskolan inför läsåret 2017/2018 föreslås inga förändringar 
inför läsåret 2018/2019.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens ar betsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud 
inför läsåret 2018/2019 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 
2018/2019.

Barnkonsekvensanalys.
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BUNAU § 30

Ansökan från Academy of Retail and Busi-
ness Education Kristianstad AB om godkän-
nande av gymnasieutbildning Ekonomipro-
grammet i Kristianstad
Änr BUN 2017/1147

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 
avseende ansökan från Academy of Retail and Business Education i 
Kristianstad AB om godkännande av fristående gymnasieskola i 
Kristianstads kommun i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande 
med yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Academy of Retail and Business Education i Kristianstad AB har hos 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nyetable-
ring av fristående gymnasieskolan Academy of Retail and Business (ARB) 
i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2018/19. Ansökan avser det natio-
nella Ekonomiprogrammet, som med fullt utbyggd organisation läsåret 
2020/21 omfattar 150 elever. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedöm-
ning av gymnasieskolornas planerade utbud för Ekonomiprogrammet i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökt utbildning innebär ingen 
breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Befarad överkapacitet vid etablering av sökt utbildning riskerar att med-
föra omställning av Ekonomiprogrammet både i gymnasieskola som 
drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 
avseende ansökan från Academy of Retail and Business Education i 
Kristianstad AB om godkännande av fristående gymnasieskola i 
Kristianstads kommun i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande 
med yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-04-10 samt yttrande 2017-03-20
Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 32-2017:1037)
Barnkonsekvensanalys
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BUNAU § 31

Ansökan från Academy of Retail and Busi-
ness Education Kristianstad AB om godkän-
nande av gymnasieutbildning Ekonomipro-
grammet i Kristianstad. Utökning av verk-
samhet - särskild variant
Änr BUN 2017/1191

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 
avseende ansökan från Academy of Retail and Business i Kristianstad 
AB om godkännande som huvudman för särskild variant vid den fri-
stående gymnasieskolan Academy of Retail and Business (ARB) i 
Kristianstads kommun i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande 
med yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB  har hos 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild 
variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Acade-
my of Retail and Business (ARB) i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 
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2018/19. Ansökan avser en programfördjupning, särskild variant ”Retail” 
vid det nationella Ekonomiprogrammet, 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedöm-
ning av gymnasieskolornas planerade utbud för ovanstående program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökt särskild variant innebär 
ingen breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud. Kunskaps-
innehållet i de tre kurser Academy of Retail and Business i Kristianstad 
AB presenterar i sin ansökan kan behandlas inom redan befintliga kurser i 
ekonomiprogrammet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 
avseende ansökan från Academy of Retail and Business i Kristianstad 
AB om godkännande som huvudman för särskild variant vid den fri-
stående gymnasieskolan Academy of Retail and Business (ARB) i 
Kristianstads kommun i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande 
med yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-04-10 samt yttrande 2017-03-22
Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 37-2017:1029)
Skolverkets beslut om avslag på ansökan om särskild variant (Änr 32112-
2017-0001853)
Barnkonsekvensanalys
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BUNAU § 32

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkän-
nande av nyetablering av en fristående gym-
nasieskola med fem nationella program i 
Kristianstad
Änr BUN 2017/1148

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 
avseende ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande av fri-
stående gymnasieskola i Kristianstads kommun i enlighet med före-
liggande tjänsteutlåtande med yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

ThorenGruppen AB  har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolan Thoren 
Business School Kristianstad i Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 
2018/19. Ansökan avser det nationella Ekonomiprogrammet, det natio-
nella Samhällsvetenskapsprogrammet, det nationella Naturvetenskaps-
programmet, det nationella Handels- och administrationsprogrammet 
samt det nationella Hotell- och turismprogrammet. Med fullt utbyggd or-
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ganisation läsåret 2020/21 omfattar samtliga dessa program 354 elever, 
118 elever per årskurs.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedöm-
ning av gymnasieskolornas planerade utbud för ovanstående program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar innebär 
ingen breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Befarad överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av ovanstående program både i gymnasieskolor som 
drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 
avseende ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande av fri-
stående gymnasieskola i Kristianstads kommun i enlighet med före-
liggande tjänsteutlåtande med yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-04-10 samt yttrande 2017-03-20

Skrivelse från Skolinspektionen (Dnr 32-2017:901)

Barnkonsekvensanalys
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BUNAU § 33

Etablering av paviljonger för förskola Fjäl-
kinge skola
Änr BUN 2017/1764

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av paviljonger 
för förskola vid Fjälkinge skola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunlednings-
kontoret internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

I Fjälkinge finns en större efterfrågan på förskoleplatser än vad som kan 
erbjudas. Pastoratet har ansökt om bygglov för att starta en fristående för-
skola men har, sedan deras ansökan överklagats, bestämt sig för att inte 
gå vidare med de planerna. Därför föreslås nu en etablering av två pavil-
jonger vid Fjälkinge skola för att tillgodose den efterfrågan som finns.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av paviljonger 
för förskola vid Fjälkinge skola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunlednings-
kontoret internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-04-03

PM C4 Teknik 2017-03-31

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och barnkonsekvensanalys 
2017-03-14
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BUNAU § 34

Etablering av paviljonger för skola Fjäl-
kestads skola
Änr BUN 2017/1765

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av pavil-
jonger vid Fjälkestads skola. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
intern-hyresförändringen för budgetjustering. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Elevantalet på Fjälkestads skola kommer öka från drygt 80 till ca 100 in-
för höstterminen 2017 och det behövs lokaler för fyra klasser istället för 
tre som idag, liksom ett behov av större kök och matsal. Förslag har där-
för tagits fram där en etablering av tre paviljonger används för att lösa 
behovet.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet etablering av pavil-
jonger vid Fjälkestads skola. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
intern-hyresförändringen för budgetjustering. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-04-03

PM C4 Teknik 2017-03-31

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och barnkonsekvensanalys 
2017-03-27
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BUNAU § 35

Nybyggnad av Sånnaskolan
Änr BUN 2017/1761

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Sånna-
skolan.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunlednings-
kontoret internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet.

Sammanfattning

Skolsituationen i Åhus har i flera omgångar utretts av BUN men sedan 
C4Teknik konstaterat Sånnaskolan är i så dåligt skick att verksamheten 
måste evakueras och Sånnaskolan rivas gav Kommunstyrelsen direktiv 
om inriktningen. Direktiven var att Rönnowskolan ska finnas kvar under 
överskådlig tid och att en tredje fullmåttshall för idrott ska byggas. BUN 
levererade därefter en inriktning för skolorna som Kommunstyrelsen 
fastställde tillsammans med kostnadsbedömningar för de tre alternativen 
som ingick. Den innebär att Rönnowskolan ska bli en 7-9 skola, Villa-
skolan en utökad F-6 skola och Sånnaskolan en F-6 skola. Enbart kök 
och de båda idrottshallarna kvarstår efter rivning av Sånnaskolan och de 
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är utgångspunkt för det förslag till ny skola för 3,5 paralleller med 710 
elever och den tredje idrottshallen som finns i förslaget.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Sånna-
skolan.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunlednings-
kontoret internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-04-03

Verksamhetsbeskrivning 2017-04-03

PM C4 Teknik 2017-04-03

Samverkansprotokoll inkl riskbedömning och barnkonsekvensanalys 
2017-03-31
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BUNAU § 36

Gallringsplan för handlingar av liten och kort-
varig betydelse
Änr BUN 2017/1922

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom remiss-
förslagen i Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig bety-
delse.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

I varje kommunal myndighet ska det finnas en dokumenthanteringsplan 
som beskriver vilka handlingar som förekommer och hur de ska gallras 
och bevaras. I verksamheterna förekommer många handlingar/mycket in-
formation som har liten och kortvarig betydelse och som till stora delar 
uppstår i samband med elektronisk hantering. Dessa måste också beskri-
vas i dokumenthanteringsplan och för att underlätta hanteringen av denna 
information har KLK arbetar fram förslag till en gemensam gallrings-
plan. Denna har nu skickats på remiss och BUN föreslås ställa sig bakom 
den. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens ar-
betsutskott

2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom remiss-
förslagen i Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig bety-
delse.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-04-05

Remiss- Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 
2017-03-14

Barnkonsekvensanalys 2017-04-05
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 38

Övrigt
Änr BUN 2017/7576

 Informerades om Förvaltningsrättens dom angående Lejonskolan.
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