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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 108 08:30-09:30

Beslutande Ulrika Tollgren (S), 
ordförande

Lena Ohlsson (M), vice 
ordförande

Karl Gemfeldt (C)

Magnus Åkesson (L) Annelie Fälth Simonsson (SD)      
               
               
               
               
               

Ersättare                
               
               
               

Övriga närvarande Kenth Olsson, 
förvaltningschef

Håkan Nilsson, planeringschef      

               
               

Utses att justera Lena Ohlsson       

Justeringens
tid och plats Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-12-20 

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Håkan Nilsson

81-84

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Ulrika Tollgren           

Justerare ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….

Lena Ohlsson       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-12-19

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-21 Datum då 
anslaget tas ned

2018-01-14

Förvaringsplats
för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift ..............................................................................................................

      

Håkan Nilsson
Utdragsbestyrkande
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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 19 december 2017 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 108

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Svar på beslut för förskoleklass och grundskola - efter tillsyn 
av Degebergaskolan L i Kristianstads kommun

2017/3618

4 Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola - efter tillsyn 
av Näsby skola M i Kristianstads kommun

2017/3618

5 Information

Ulrika Tollgren
Ordförande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 81

Svar på beslut för förskoleklass och grundskola - 
efter tillsyn av Degebergaskolan L i Kristianstads 
kommun
Änr BUN 2017/3618

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-

tionen efter tillsyn av Degebergaskolan L enligt barn- och utbildnings-
förvaltningens förslag daterad 2017-11-22. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under 2017 en s k regelbunden tillsyn i 
Kristianstad kommun. Tillsynen genomfördes per verksamhet på huvud-
mannanivå. Den regelbundna tillsynen innebar även att tillsyn genomför-
des på sex enskilda enheter, varav Degeberga var en. 

Skolinspektionen konstaterar att Kristianstads kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att: 

• Rektorn följer upp skolenhetens resultat samt trygghet och studiero. 
Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och doku-
menteras. (1 kap. 4 §, 4 kap. 4-6 g och 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2 
Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslu-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

tade åtgärderna. (4 kap. 4-7 g skollagen; Lgr 11,2. Övergripande mål och 
riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

• Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genom-
för dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 4-7 g skolla-
gen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

Åtgärder på Degebergaskolan – uppföljning kunskapsresultat

Rektor har arbetat fram en plan för hur processen ska se ut angående det 
systematiska kvalitetsarbetet av samtliga elevers kunskapsnivå. Proces-
sen kan sammanfattas i fyra steg

1. Lärare noterar bedömningar av elevers kunskapsresultat i edWise.
2. Rektor ansvarar för att en gemensam analys av kunskapsresulta-

ten görs och dokumenteras. 
3. Rektor ansvarar för att beslut om, och planering för utvecklingsåt-

gärder fattas utifrån genomförd analys. Beslut ska dokumenteras.
4. Rektors redovisar årligen sin dokumentation av ovan till huvud-

man i samband med att sammanfattning av skolenhetens systema-
tiska kvalitetsarbete upprättas. 

Skolans kvalitetsarbete gällande trygghet och studiero uppfyller författ-
ningarnas krav.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-

tionen efter tillsyn av Degebergaskolan L enligt barn- och utbild-
ningsförvaltningens förslag daterad 2017-11-22. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-22
Beslut från Skolinspektionen 17-10-03
Svar till Skolinspektionen 17-11-22
Barnkonsekvensanalys 2017-11-22
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 82

Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola - 
efter tillsyn av Näsby skola M i Kristianstads kom-
mun
Änr BUN 2017/3618

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-

tionen efter tillsyn av Näsby skola M enligt barn- och utbildningsför-
valtningens förslag daterad 2017-11-23. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under 2017 en s k regelbunden tillsyn i 
Kristianstad kommun. Tillsynen genomfördes per verksamhet på huvud-
mannanivå. Den regelbundna tillsynen innebar även att tillsyn genomför-
des på sex enskilda enheter, varav Näsby skola  M var en. 

Skolinspektionen konstaterar att Kristianstads kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att: 

 Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen)

Åtgärder på Näsby skola – Rutiner för arbetet kring kränkningar

Genomgång med all personal av gällande regler och rutiner för hur dis-
kriminering och kränkande behandling skall hanteras. Det finns en tydlig 
framåtsyftande planering för hur arbetet ska vidareutvecklas. Skolans 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

elevhälsoteam arbetar aktivt med trygghet och trivsel och följer kontinu-
erligt upp arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor 
kommer att noga följa upp att rutiner och planer efterlevs. 

Åtgärder på huvudmannanivå – Rutiner för likabehandlingsarbetet och 
för arbetet kring kränkningar

På huvudmannanivå har en arbetsgrupp tagit fram nya rutiner och mallar 
för hur arbetet skall genomföras på skolnivå respektive huvudmannanivå. 

Varje utredning av upplevd kränkning sammanställs till barn- och utbild-
nings-nämnden ett flertal gånger per år. Skolchefen har som huvudman-
narepresentant upprättat mycket tydliga rutiner för hur en anmälan om 
upplevd kränkning skall hanteras på Näsby skola. Skolchef kommer att 
följa upp att rutinerna följs.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa svar till Skolinspek-

tionen efter tillsyn av Näsby skola M enligt barn- och utbildningsför-
valtningens förslag daterad 2017-11-23. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-23
Beslut från Skolinspektionen 17-11-21
Svar till Skolinspektionen 17-11-23
Barnkonsekvensanalys 2017-11-23
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 83

Information
Änr BUN 2017/7051

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar lägga informa-

tionen till handlingarna. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar dra ur ärende 
”Visionsplan IT inför upphandling av skolsystem” från nämndens sam-
manträde 2018-01-09 för återremittering till projektorganisationen.

Sammanfattning
Visionsplan IT inför upphandling av skolsystem

Planeringschef Håkan Nilsson redogör för det fortgående arbetet med att 
färdigställa ett förslag till visionsplan inför upphandling av skolsystem. 

Ordförande föreslår följande: 

Ärendet om ”Visionsplan IT inför upphandling av skolsystem” dras ur 
ärendelistan till BUN 9 januari för att återremitteras till projektorganisatio-
nen. Visionen behöver bearbetas i enlighet med arbetsutskottets diskussio-
ner och harmoniera med skolplanens intentioner samt vara väl förankrad i 
arbetsgrupperna inför den fortsatta processen. 

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 84

Personalärenden
Änr BUN 2017/7084

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barn- och 

utbildningsförvaltningen informerar om hur förvaltningen agerar vid 
och efter avstängning av medarbetare vid barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträde 2018-01-09.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) begär information till nämndens sammanträde 2018-
01-09 angående medarbetare som tidigare varit avstängd från arbete men 
nu återgått till tjänstgöring. Vilket stöd får den enskilde medarbetaren 
under avstängning samt vid återgång till arbete? 
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