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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 28 november 2017 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 101

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Verksamhetsrapporter för elevhälsans medicinska insats och 
elevhälsans psykologiska insats 2016-2017

2017/6080

4 Säkerhetsnivåer avseende förskola och skola 2017/6031

5 Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2017/5999

6 Intern kontroll, uppföljning 2017 samt plan för 2018 2017/6076

7 Internbudget med investeringsbudget 2018 2017/6078

8 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2018 2017/6079

9 Plan för när och på vilket sätt avtal ska följas upp av 
verksamhet som utförs av privata utförare

2017/1460

10 Information

Ulrika Tollgren
Ordförande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 74

Verksamhetsrapporter för elevhälsans medicinska 
insats och elevhälsans psykologiska insats 2016-
2017
Änr BUN 2017/6080

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 

elevhälsans medicinska insats 2016-2017 och lägger den till handling-
arna.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 
elevhälsans psykologiska insats 2016-2017 och lägger den till hand-
lingarna.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig vårdgivare för elevhälsan. Den 
medicinska och psykologiska insatsen ska redovisas till nämnden. I rappor-
terna beskrivs organisation, omfattning, kvalitetsutvecklingsarbete samt 
aktuella händelser. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 

elevhälsans medicinska insats 2016-2017 och lägger den till handling-
arna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 
elevhälsans psykologiska insats 2016-2017 och lägger den till hand-
lingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-07

Verksamhetsrapport elevhälsans medicinska insats 2016-2017

Verksamhetsrapport elevhälsans psykologiska insats 2016-2017

Barnkonsekvensanalys Elevhälsans medicinska insats

Barnkonsekvensanalys Elevhälsans psykologiska insats
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 75

Säkerhetsnivåer avseende förskola och skola
Änr BUN 2017/6031

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa åtgärderna som 
en del av det totala arbetet med att förebygga problem och öka sä-
kerhet i och kring förskolor och skolor.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att punkterna 1-9 kan ge-
nomföras av förvaltningen och att punkt 10 som innebär uppsätt-
ning av staket runt verksamheter beslutas av nämnden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Kristianstads kommuns förskolor och skolor har under 2017 drabbats av 
en större mängd skadegörelse i olika former. Några skolor och förskolor 
har också i ökad omfattning blivit tillhåll för olika grupper där även hot 
mot personal förekommer. Det stör verksamheten, kostar pengar och 
bidrar inte minst till en försämrad arbetsmiljö. Arbete med förbättrande 
åtgärder har skett och BUN har även fattat en del beslut på området. Åtgär-
derna i förslaget föreslås kunna användas flexibelt från fall till fall beroende 
på aktuell problembild. Snabba insatser är viktigt och förvaltningen kan 
därför besluta om punkterna 1-9 medan BUN beslutar om punkt 10 son 
innebär uppsättning av staket. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa åtgärderna som 
en del av det totala arbetet med att förebygga problem och öka sä-
kerhet i och kring förskolor och skolor.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att punkterna 1-9 kan ge-
nomföras av förvaltningen och att punkt 10 som innebär uppsätt-
ning av staket runt verksamheter beslutas av nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-06

Barnkonsekvensanalys 2017-11-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 76

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildnings-
nämnden
Änr BUN 2017/5999

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden antar den dokumenthanteringsplan 

med gallringsföreskrifter som upprättats efter de direktiv som fattats 
av Kommunfullmäktige 2017-04-18 att gälla fr o m 2018-01-01.

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

Sammanfattning
Efter beslut i Kommunfullmäktige att anta en gemensam klassificerings-
struktur (Klassificeringsschema VerkSAM Diarium version 2.2) för Kristi-
anstads kommuns samtliga myndigheter (nämnder/styrelser) har en doku-
menthanteringsplan arbetats fram med utgångspunkt från beslutet. Klassi-
ficeringsstrukturen skall ligga till grund för arkivförteckning för handlingar 
som skall bevaras på papper eller digitalt.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden antar den dokumenthanteringsplan 

med gallringsföreskrifter som upprättats efter de direktiv som fattats 
av Kommunfullmäktige 2017-04-18 att gälla fr o m 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtade 2017-11-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden, 2017-11-10

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-18

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-22

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2017-03-03

Klassificeringsschema VerkSAM Diarium version 2.2.

Barnkonsekvensanalys, 2017-11-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 77

Intern kontroll, uppföljning 2017 samt plan för 
2018
Änr BUN 2017/6076

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna intern kontroll, 

rapport 2017. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar med anledning av punkt 1 och 
3 att en handlingsplan utarbetas för att åtgärda uppdagade brister med 
saknade åtgärdsprogram för elever samt att den presenteras för nämn-
den senast den 5 juni 2018.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna sammanställ-
ning över intern kontroll 2017 till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson redogör för ärendet. 

Förslag på tillägg

Ordförande föreslår följande tillägg som läggs som andra attsats: 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar med anledning av punkt 1 och 
3 att en handlingsplan utarbetas för att åtgärda uppdagade brister med 
saknade åtgärdsprogram för elever samt att den presenteras för nämn-
den senast den 5 juni 2018. 

Sammanfattning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för pe-
rioden 2105-2018. Planen omfattar verksamhets-, ekonomi- och perso-
nalspecifika kontrollmoment inom barn- och utbildningsnämndens an-
svarsområde.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna intern kontroll, 

rapport 2017. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna sammanställ-
ning över den interna kontrollen 2017 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-10

Intern kontroll, rapport 2017, 2017-11-10

Intern kontroll, årsrapport till kommunstyrelsen, 2017-11-10

Intern kontrollplan 2017,2017-02-07

Intern kontrollplan 2015-2018, fastställd av BUN 2015-03-31

Barnkonsekvensanalys, 2017-11-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 78

Internbudget med investeringsbudget 2018
Änr BUN 2017/6078

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa internbudget 

2018 enligt förvaltningens förslag.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ekonomichef 
att under verksamhetsåret besluta om indexförändringar av grundbi-
drag till fristående huvudmän.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbidrag till 
fristående huvudmän enligt förteckning.

Lena Ohlsson (M) deltar på Treklöverns vägnar inte i beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson sammanfattar förvaltningens förslag till 
internbudget med investeringsbudget. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa internbudget för 2018 
enligt Barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

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

2018 enligt förvaltningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ekonomichef 
att under verksamhetsåret besluta om indexförändringar av grundbi-
drag till fristående huvudmän.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbidrag till 
fristående huvudmän enligt förteckning.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-10

Internbudget 2018 med 19 bilagor, 2017-11-10 

Barnkonsekvensanalys, 2017-11-10

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 79

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2018
Änr BUN 2017/6079

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa styrkort för 2018 

enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson informerar om ärendet. 

Sammanfattning
Kommunens nämnder skall enligt verksamhets- och ekonomistyrnings-
principerna årligen i anslutning till beslut om internbudget fastställa ett 
styrkort” Styrkan” för kommande verksamhetsår. Huvudsyftet med styr-
kortet är att ge ett övergripande underlag för politiska beslut om inrikt-
ning och budgetering inom såväl respektive nämnd som kommunövergri-
pande. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrkort för 2018 

enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-06
Styrkort 2018 med indikatorvärden, 2017-10-06
Barnkonsekvensanalys, 217-10-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 80

Plan för när och på vilket sätt avtal ska följas upp av 
verksamhet som utförs av privata utförare
Änr BUN 2017/1460

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för uppfölj-

ning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare.

 Barn- och utbildningsnämndens beslut träder i kraft under förutsätt-
ning av att planen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige per den 
12 december 2017

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson sammanfattar ärendet

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden, BUN, skall på uppdrag från kommunfull-
mäktige enligt kommunallagen årligen fastställa en plan för kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. Planen skall ange en be-
skrivning av verksamheten, vad som skall följas upp, vem eller vilka som 
ansvarar för uppföljningen, tidplan, formerna för åter-koppling och redo-
visning samt tidpunkt för revidering av plan. Plan med uppföljning skall 
årligen presenteras för BUN senast i oktober året före aktuellt verksam-
hetsår. Planen berör inte fristående skolverksamhet som styrs av skollagen.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för upp-
följning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare.

 Barn- och utbildningsnämndens beslut träder i kraft under förut-
sättning av att planen fastställs genom beslut i kommunfullmäktige 
per den 12 december 2017

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-10

Remiss från KSAu, 2016-11-09

Plan för privata utförare 2017, 2017-04-06

Barnkonsekvensanalys, 2017-04-06
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