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BUNAU § 39

Förstärkt studie- och yrkesvägledningsorga-
nisation
Änr BUN 2017/67

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om samordning av stu-
die- och yrkesvägledningen inom grund- och gymnasieskolan i enlig-
het med föreliggande förslag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Förvaltningschef Kenth Olsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 februari 2017 att ge för-
valtningen i uppdrag att utarbeta en plan för inrättandet av en samord-
ningsfunktion för studie- och yrkesvägledningsorganisationen i grund- 
och gymnasieskolan i syfte att med olika samordningsinsatser öka 
måluppfyllelsen genom väl underbyggda elevval.

För att kunna göra väl underbyggda val av framtida studie- och yrkesvä-
gar 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 al-
ternativ. Som en framgångsfaktor i detta arbete har Skolinspektionen lyft 
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fram bland annat samordnande insatser med koppling till skolans studie- 
och yrkesvägledning så att vägledningen framstår som en helhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en gemensam samordning 
skapas för studie- och yrkesvägledningen i Kristianstads kommuns 
grund- och gymnasieskolor. Samordningen ska vara en funktionssamord-
ning med fokus på studie- och yrkesvägledning som funktion och verk-
samhet i både vid och snäv bemärkelse.

Tjänsten föreslås omfatta 30 % av heltid. Den nya organisationen föreslås 
träda i kraft under hösten 2017. 

Samordningen har syftet att

 Uppnå likvärdighet i vägledningsprocessen

 Kvalitetssäkra elevens studie- och yrkesval 

 Bidra till ökad måluppfyllelse

Samordningen omfattar ansvar för lokalt nätverk inom yrkesområdet, va-
ra förvaltningens kontaktperson och sakkunnige i frågor som rör studie- 
och yrkesvägledning samt vara förvaltningens representant i olika nät-
verk som berör yrkesområdet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om samordning av stu-
die- och yrkesvägledningen inom grund- och gymnasieskolan i enlig-
het med föreliggande förslag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Samordning av studie- och yrkesvägledning 2017-05-04

Barnkonsekvensanalys 2017-05-05

Föreliggande tjänsteutlåtande 2017-05-05
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BUNAU § 40

Slutligt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Kristianstads kommun inför läsåret 
2017/2018
Änr BUN 2017/2661

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans slutliga program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2017/2018 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 slutliga program- och inriktningsutbud inför läsåret 
2017/2018.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan föreslås att antalet platser inom några program och inriktningar juste-
ras.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasie-
särskolan föreslås inga förändringar.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans slutliga program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2017/2018 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

Förslag till slutligt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2017/2018.

Barnkonsekvensanalys.
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BUNAU § 41

Svar till Skolinspektionen angående Språkin-
troduktion inom Österänggymnasiet
Änr BUN 2017/2687

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa svar till skolin-
spektionen angående Språkintroduktion inom Österänggymnasiet en-
ligt föreliggande förslag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Skolchef Mattias Olsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Språkintroduktion inom Österänggymnasiet kvalitetsgranskades under 
hösten 2016 av skolinspektionen, som konstaterade att ett utvecklingsar-
bete behövde påbörjas inom tre områden. Föreliggande svar i separat ytt-
rande visar hur utvecklingsarbetet hittills har hanterats, avseende vidtag-
na och planerade åtgärder.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa svar till skolin-
spektionen angående Språkintroduktion inom Österänggymnasiet en-
ligt föreliggande förslag.
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Beslutsunderlag

Förslag till svar till skolinspektionen angående Språkintroduktion inom 
Österänggymnasiet.

Plan för utbildning inom introduktionsprogram.

Skolinspektionens granskningsrapport

Barnkonsekvensanalys.
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BUNAU § 42

Svar till Skolinspektionen angående gransk-
ning av sjukhusskolan
Änr BUN 2017/2702

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-
tionen angående särskild undervisning vid sjukhus i Kristianstad.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Skolchef Agneta Ekner Carlsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Skolinspektionen genomförde hösten 2016 en kvalitetsgranskning av sär-
skild undervisning på sjukhus. Syftet var att granska om särskild under-
visning på sjukhus så långt det är möjligt motsvarar den undervisning 
eleverna inte kan delta i. 
För Kristianstad resulterade granskningen i tre utvecklingsområden, ruti-
ner för att identifiera och erbjuda elever som vårdas vid andra avdelning-
ar än barnavdelningen, organisationen vid sjukhusskolan på BUP för att 
tillgodose elevernas rätt till undervisning samt undervisning till grund-
särskoleelever. Sjukhusskolan bedrivs dels på Kristianstads Central sjuk-
hus (CSK) dels på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Rutinerna har 
setts över och utarbetas efter kontakter med övriga sjukhusavdelningar. 
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Organisation och arbetsformer inom sjukhusskolan har förtydligats och 
kompetensen kring grundsärskoleelevernas behov förstärks.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-
tionen angående särskild undervisning vid sjukhus i Kristianstad.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande
Svar till skolinspektion
Barnkonsekvensanalys
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BUNAU § 43

Heltid för alla - Nulägesbeskrivning och kon-
sekvenser
Änr BUN 2017/2521

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna och läg-
ga informationen till handlingarna

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

HR-chef Anna Elofsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Vid starten för införandet av heltiden våren 2016 så hade Buf 563 medar-
betare (motsvarade 429 årsarbete (åa); 380 kvinnor och 45 män) med del-
tid. Mars 2017 hade Buf motsvarande ca 12-15 tjänster (åa) som ej är lös-
ta. Dessa tjänster finns inom 13 olika yrkeskategorier samt inom olika 
avtalsområden. Arbetet med att få upp deltider till heltider har skett ge-
nom samarbete på enheterna och på skolområdesnivå mellan skolområ-
dena samt med vissa lösningar av kombinerade tjänster. De stora yrkes-
grupperna har kunnat lösas schematekniskt på grund av vakanser inom 
Buf men också att ett flertal medarbetare har fortsatt önskat arbeta deltid. 
Konsekvenserna av införandet av heltid kommer först att kunna utläsas 
efter genomförandet som för Buf är satt till 2017-08-04. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna och läg-
ga informa-tionen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande
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BUNAU § 44

Etablering av paviljonger Slättängskolan
Änr BUN 2017/2361

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att etablera paviljonger vid Slättängsskolan.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Slättängsskolan har sedan den stod klar efter ombyggnaden 2008 klarat 
områdets elevbehov genom att kunna fördela om ytor mellan stadierna. 
Nu har elevantalet i alla åldrar ökat så mycket att det behövs ett tillskott 
på två klassrum och lite fritidshemslokaler. Behovet finns till hösttermi-
nen 2017 och föreslås lösas genom att två paviljonger ställs på plats. Ett 
förslag till permanent lösning arbetas under tiden fram.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att etablera paviljonger vid Slättängsskolan.
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 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
intern-hyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-05-02

PM C4 Teknik 2017-04-24

Samverkan inkl. riskbedömning och ritningar 2017-04-26

Barnkonsekvensbeskrivning 2017-05-02
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BUNAU § 45

Ny förskola Arkelstorp
Änr BUN 2017/2363

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 Arkelstorps för-
skola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

I Arkelstorp bedrivs förskoleverksamheten idag utspridd på tre platser och 
behöver samordnas. C4 Teknik har bedömt att den gamla förskolan inte är 
ekonomiskt försvarbar att bygga om eller till så därför föreslås en helt ny 
förskola med sex avdelningar i två plan istället. Förskolan byggs på samma 
plats och enligt BUN:s beslut om konceptförskolan, får ett tillagningskök 
och kan vara klar under våren 2020.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska nämn-
den i uppdrag att genomföra projektet nybyggnad av Arkelstorps för-
skola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-05-02

Pm C4 Teknik 2017-05-02

Verksamhetsbeskrivning 2017-04-21

Konceptförskola 2016-08-31

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och ritningar 2017-04-26

Barnkonsekvensbeskrivning 2017-05-02
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BUNAU § 46

Ny förskola Kristianstad Oxhagen
Änr BUN 2017/2364

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 Oxhagens 
förskola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Parks förskola har sedan Parkskolan byggdes om bedrivit sin verksamhet 
med fyra avdelningar i paviljonger på Ö Kasernområdet. Nu finns möj-
lighet att bygga en permanent förskola på en tomt i närheten. Förslaget 
till ny förskola utgår från BUN:s konceptförskola och innebär en förskola 
på fyra avdelningar i två plan med tillagningskök som kan vara klar till 
hösten 2019.
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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 nybyggnad av Oxhagens 
förskola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag
     

Tjänsteutlåtande 2017-05-02

Pm C4 Teknik 2017-05-02

Konceptförskola 2016-08-31

Verksamhetsbeskrivning 2017-04-21

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och ritningar 2017-04-28

Barnkonsekvensbeskrivning 2017-05-02
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BUNAU § 47

Ny förskola Kristianstad Berga
Änr BUN 2017/2365

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 Berga för-
skola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Planeringschef Håkan Nilsson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Gamlegårdens förskola är en förskola som C4 Teknik bedömer inte är 
ekonomiskt försvarbar att renovera eller bygga till och som ingår i 
BUN:s strategiska plan för det långsiktiga förskolebehovet på Näsby. 
Förslaget är att förskolan flyttar till nya Berga förskola som byggs med 
åtta avdelningar i två plan och kan stå inflyttningsklar till höstterminen 
2019.
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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 nybyggnad av Berga för-
skola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtamde 2017-05-02

Pm C4 Teknik 2017-05-02

Konceptförskola 206-08-31

Verksamhetsbeskrivning 2017-04-21

Samverkansprotokoll inkl riskbedömning och ritningar 2017-04-28

Barnkonsekvensbeskrivning 2017-05-02
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BUNAU § 48

Förlängning av giltighetstiden för kommu-
nens biblioteksplan
Änr BUN 2017/2710

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 
till barn- och utbildningsnämnden

 Föreslå Barn- och utbildningsnämnden besluta att förlänga giltighets-
tiden för nuvarande kommunala biblioteksplan till och med 2018.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behand-
ling

Förvaltningschef Kenth Olsson föredrar ärendet.

Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet. Kristianstad kommuns biblioteksplan reviderades och 
antogs 2014 och gäller för perioden 2015-2017. Kultur- och fritidsför-
valtningen och Barn- och utbildningsförvaltningen utarbetade planen ge-
mensamt. 

Folkbiblioteken är inne i ett arbete där nya mål, styrkort och utvecklings-
processer håller på att tas fram. Även inom Barn- och utbildningsförvalt-
ningen pågår ett förändringsarbete, bland annat kopplat till nyss besluta-
de Nationella IT-strategier för skolan. 

Av nämnda anledningar finns det en önskan att förlänga perioden för den 
redan antagna biblioteksplanen med ett år till och med 2018. Genom det-
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ta ges tid att genomföra respektive förvaltnings förändringsprocess och 
utifrån dessa tillsammans ta fram en ny gemensam biblioteksplan. Arbe-
tet med att ta fram en ny biblioteksplan påbörjas i så fall under hösten 
2017 för att läggas fram för beslut under hösten 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott

 Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildnings-
nämnden besluta att förlänga giltighetstiden för nuvarande kommu-
nala biblioteksplan till och med 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-08
Barnkonsekvensanalys 2017-02-21
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