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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1)

Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sekreterare: Anna Fritzson
Tfn: 044-136408
E-post: anna.fritzson@kristianstad.se

Tid och plats Tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 108

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Etablering av paviljonger för förskola vid Näsbyvillan 2017/5226

4 Revidering av avgift 2018-01-01 för maxtaxa förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg

2017/5323

5 Svar på motion (M) - Inför tvålärarsystem successivt i 
kommunens fokusskolor

2017/4068

6 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och 
dess arbetsutskott samt tidpunkter för nämndens 
utvärderingsdagar 2018

2017/3377

7 Information

Ulrika Tollgren
Ordförande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 67

Etablering av paviljonger för förskola vid Näsbyvillan
Änr BUN 2017/5226

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra utplaceringen av två paviljonger vid Näs-
byvillans förskola.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Planeringschef Håkan Nilsson sammanfattar ärendet. 

Sammanfattning
När Tvedegårds förskola i förtid evakuerades på grund av att innemiljön 
befanns ha stora brister ersattes den med två avdelningar mindre än den 
hade eftersom behovet enligt prognos såg ut att kunna tillgodoses ändå. Nu 
har behovet ökat och därför föreslås två avdelningar för ca 35 barn etable-
ras vid Näsbyvillan. Kostnaden är beräknad till 1 200 tkr, den årliga hyran 
till ca 930 tkr och de kan börja användas till årsskiftet 2017/18.

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

den i uppdrag att genomföra utplaceringen av två paviljonger vid Näs-
byvillans förskola.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-03

PM C4 Teknik 2017-09-25

Samverkansprotokoll inkl. riskanalys 2017-09-29

Barnkonsekvensanalys 2017-10-03
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 68

Revidering av avgift 2018-01-01 för maxtaxa försko-
la, fritidshem och pedagogisk omsorg
Änr BUN 2017/5323

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning
Enligt förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tilläm-
par maxtaxan inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har 
Skolverket beslutat om ny högsta avgiftsgrundande inkomst. De nya 
avgifterna innebär att kommunen erhåller högre avgiftsintäkter och att 
statsbidraget minskar i motsvarande omfattning. Förändringen träder i 
kraft 2018-01-01. 

Ange underlag här

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

taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m. 
2018-01-01.

Ärendet
Förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar max-
taxan inom förskola, och fritidshem har ändrats och inkomsttaket indexe-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

rats. Höjningen som framgår av bilaga från Skolverket avser även pedago-
gisk omsorg.

Skolverket kommer årligen att senast den 1 oktober året före bidragsåret 
lämna uppgift om vilken högsta avgiftsgrundande inkomst som gäller för 
maxtaxan inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Kommunfull-
mäktige har delegerat beslutanderätten för den årliga indexeringen till 
Barn- och utbildningsnämnden.

De nya avgifterna innebär att kommunen erhåller högre avgiftsintäkter och 
att statsbidraget minskar i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-06

Nya avgiftsnivåer för maxtaxan, Skolverket 2017-xx-xx. (tillförs ärendet 
senare)

Indexerad taxa för Kristianstads kommun fr o m 2018-01-01, (tillförs 
ärendet senare)

Barnkonsekvensanalys, 2017-10-06

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 69

Svar på motion (M) - Inför tvålärarsystem successivt 
i kommunens fokusskolor
Änr BUN 2017/4068

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

 Besluta att motionen om att utreda möjligheten till att införa tvålärar-
system successivt i kommunens fokusskolor anses besvarad genom fö-
religgande yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Utvecklingschef Åsa Melkersson informerar om förvaltningens förslag till 
svar.  

Förslag

Ordförande föreslår att förslag till beslut ändras till: 

Besluta att motionen om att utreda möjligheten till att införa tvålärarsy-
stem successivt i kommunens fokusskolor anses besvarad genom förelig-
gande yttrande.

Yrkande

Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag respekti-
ve motionens förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott bifaller förvaltningens förslag. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Reservation 

Lena Ohlsson (M) lämnar reservation för eget yrkande. 

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) föreslår i motion att ge barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att utreda möjligheten att införa tvålärarsystem successivt i 
kommunens fokusskolor enligt motionens intentioner.

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjlighet till ett sådant 
införande och har funnit att det redan startats upp en process för att suc-
cessivt införa tvålärarsystem på de nuvarande fokusskolorna. Förändring-
en i organisationen på de tre aktuella skolorna förväntas ge positiva 
effekter för såväl elever som medarbetare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att införandet av ett tvålä-
rarsystem på alla framtida fokusskolor, kan vara en bra åtgärd, men anser 
samtidigt att respektive fokusskolas handlingsplan ska anpassas just 
utifrån varje skolas unika kartläggning, prioritering och förutsättning, 
inklusive ekonomi.

Framöver finns ingen garanti för att vare sig nuvarande eller kommande 
fokusskolor kan utöka antalet tjänster med hjälp av statsbidrag. Av denna 
anledning kan det vara vanskligt att besluta att alla fokusskolor succesivt 
ska införa ett tvålärarsystem, såvida inte extra kommunala medel tillförs.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Besluta att motionen om att införa tvålärarsystem successivt i kom-

munens fokusskolor anses besvarad genom föreliggande yttrande. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-05

Motion från Lena Ohlsson (M) 2017-05-14
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Remiss från kommunledningskontoret 2017-07-12

Barnkonsekvensanalys 2017-10-05
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 70

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämn-
den och dess arbetsutskott samt tidpunkter för 
nämndens utvärderingsdagar 2018
Änr BUN 2017/3377

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstryka sammanträdes-ti-

der och tidpunkter för utvärderingsdagar för barn- och utbildnings-
nämnden för 2018 i enlighet med föreliggande förslag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2018-01-16 flyttas till 2018-01-09, att utvärderingsdagen 27 februari 
ändras till halvdag, att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
sammanträde den 27 februari ändras till kl. 13.00 samt att internbudget 
flyttas från 6 november till 4 december.

Sammanfattning
Föreligger förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott (BUNAU) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
samt förslag på tidpunkter för nämndens utvärderingsdagar för år 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstryka sammanträdesti-

der och tidpunkter för utvärderingsdagar för barn- och utbildnings-
nämnden för 2018 i enlighet med föreliggande förslag.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-09
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 71

Information
Änr BUN 2017/5360

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga infor-

mationen till handlingarna. 

Sammanfattning
Molntjänster och upphandling av skoldatasystem

Planeringschef Håkan Nilsson ger en nulägesbeskrivning om hantering av 
molntjänster samt planering inför kommande systemupphandling. 

Ajournering 09.25-09.30 

Ordförande begär å majoritetens vägnar att förvaltningen tar fram ett 
visionsdokument utifrån pedagogiska behov och medborgarperspektivet 
inför upphandling av skoldatasystem som ska presenteras inför barn- och 
utbildningsnämnden.

Granskningsrapport om Wendesgymnasiet

Lena Ohlsson (M) önskar en dragning angående Skolinspektionens gransk-
ningsrapport avseende Wendesgymnasiet vid barn- och utbildningsnämn-
dens nästa sammanträde 2017-11-07.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 72

Ärende i tidningen
Änr BUN 2017/5932

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning
Karl Gemfeldt (C) ställer fråga med anledning av händelser beskrivna i 
Kristianstadsbladet 2017-10-31 med uppgifter om att en lärare ska ha 
misshandlat elever.

Förvaltningschefen informerar om aktuell kränkningsutredning på skola. 
Förvaltningschefen redogör för förvaltningens hantering av detta ärende 
men även allmänna rutiner i sådana situationer. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 73

Uppföljning om vegetariska måltider
Änr BUN 2017/5933

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning
Karl Gemfeldt (C) informerar om uppgifter lämnade från vårdnadshavare 
vid en byastämma angående negativa upplevelser om vegetariska skolmål-
tider i Önnestad. 
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