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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 27 februari 2018 kl. 13:00
Vinterstallet, Manegen

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Kursutbud för vuxenutbildningen inför höstterminen 2018 2018/845

4 Start av yrkeshögskoleutbildningar hösten 2018 2018/846

5 Svar på medborgarförslag - Önskar nattdagis i Tollarp 2017/6768

6 Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola- efter tillsyn av 
Helgedalskolan i Kristianstad kommun

2017/3618

7 Årsredovisning med bokslut 2017 2018/749

8 Remissyttrande till förslag om grönplan 2018/41

9 Vision inför upphandling av skolsystem 2017/6312

10 Yttrande avseende tre (3) mål, Fristående förskolor, FSO ./. 
Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun

2017/6078

11 Yttrande avseende mål 454-18, Pysslingen förskolor och 
skolor AB ./. Kristianstads kommun

2017/6078

12 Korrigering av Internbudget 2018, grundbelopp för 
grundskola

2017/6078

13 Information

Ulrika Tollgren
Ordförande

2



 

                                                                      

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Ärenden                    Sid     
 
 
Kursutbud för vuxenutbildningen inför höstterminen 2018    3  
Föredragare: Mattias Olsson. Tid: 10 min.  
 
Start av yrkeshögskoleutbildningar hösten 2018     8 
Föredragare: Mattias Olsson. Tid: 15 min. 
 
Svar på medborgarförslag – Önskar nattdagis i Tollarp    19 
Föredragare: Agneta Ekner Carlsson. Tid: 5 min. 
 
Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola  - efter tillsyn av    26 
Helgedalskolan i Kristianstads kommun 
Föredragare: Lina Leyman Nilsson. Tid: 10 min. 
 
Årsredovisning med bokslut 2017        67 
Föredragare: Hans Thorsson. Tid: 10 min. 
 
Remissyttrande till förslag om grönplan      111 
Föredragare: Håkan Nilsson. Tid: 10 min 
 
Vision inför upphandling av skolsystem      167 
Föredragare: Håkan Nilsson. Tid: 10 min. 
 
 Yttrande avseende tre (3) mål, Fristående förskolor, FSO ./.   178 
Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun 
Föredragare: Hans Thorsson. Tid: 5 min.  
 
Yttrande avseende mål 454-18, Pysslingen förskolor och   273 
skolor AB ./. Kristianstads kommun 
Föredragare: Hans Thorsson. Tid: 5 min.  
 
Korrigering av Internbudget 2018, grundbelopp för grundskola  349 
Föredragare: Hans Thorsson. Tid: 5 min.  

 
Information 
- nya avtal för nyttjande av idrottslokaler och simskola (H Thorsson. Tid: 5 min) - 
 
 
Till barn- och utbildningsnämndens sammanträde tillkommer följande ärenden:  

 
Information  
- GDPR, dataskyddsförordningen (L Norén, J Persson. Tid: 15 min) 
- Gymnasial sökandebild - preliminär (E Åberg. Tid: 10 min) 
- Uppföljning av b l a verksamhetsmål på BUN:s utvärderingsdagar (K Olsson. Tid: 5 min) 
- Ansökan certifiering till motorbranschcollege (MBC) för Fordons- och transportprogrammet, 

Wendesgymnasiet (M Olsson. Tid: 10 min) 
 
Budgetuppföljning efter februari 2018  
Föredragare: Hans Thorsson. Tid: 5 min.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 7

Kursutbud för vuxenutbildningen inför höstterminen 
2018
Änr BUN 2018/845

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

ens kursutbud inför höstterminen 2018 enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Mattias Olsson redogör för ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om vuxenutbildningens 
kursutbud inför höstterminen 2018. Jämfört med vårterminen 2018 utgår 
och tillkommer inga kurser.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa vuxenutbild-
ningens kursutbud inför höstterminen 2018 enligt föreliggande för-
slag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-09
Förslag till kursutbud inför höstterminen 2018
Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 8

Start av yrkeshögskoleutbildningar hösten 2018
Änr BUN 2018/846

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbildningar-

na Bagare och konditor, Bryggeritekniker, Medicinsk sekreterare och 
Möbel- och inredningssnickare ska starta hösten 2018.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Mattias Olsson informerar om förslaget. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om start av yrkeshögskole-
utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskola har godkänt Kristianstads kommuns an-
sökningar om tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningarna Bagare 
och konditor, Bryggeritekniker, Medicinsk sekreterare och Möbel- och 
inredningssnickare med start hösten 2018.

Utbildningarna finansieras genom riktade statsbidrag.

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

arna Bagare och konditor, Bryggeritekniker, Medicinsk sekreterare 
och Möbel- och inredningssnickare ska starta hösten 2018.

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-09
Beslut om godkännande av Bagare och konditor, Bryggeritekniker, Medi-
cinsk sekreterare och Möbel- och inredningssnickare.
Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 9

Svar på medborgarförslag - Önskar nattdagis i Tol-
larp
Änr BUN 2017/6768

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om 

”nattdagis” i Tollarp anses som besvarat genom barn- och utbildnings-
förvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson sammanfattar förvaltningens förslag till 
svar.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att det öppnas ett ”nattdagis” i Tollarp. Förslags-
ställaren motiverar förslaget om ”nattdagis” med att många föräldrar lap-
par med tider för att få ihop livet med småbarn med förvärvsarbete. För-
skolorna i kommunen har normalt öppet mellan 06.30-18.30. Inom förvalt-
ningen har en ökad efterfrågan av tillsyn på obekväma tider noterats. 
Behov av utökade öppettider finns i flera av kommunens delområden. Inom 
nuvarande budgetram finns inte möjligheter att förlänga verksamheternas 
öppethållande.  I den prioriteringsdiskussion som kommer att föranleda 
interbudgetprocessen inför budgetåret 2019 kommer även möjligheten att 
tillgodose fler vårdnadshavares behov av omsorg på så kallade obekväma 
tider att ingå.

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

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om 
”nattdagis” i Tollarp anses som besvarat genom barn- och utbildnings-
förvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-08
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-21
Medborgarförslag 2017-11-08
Barnkonsekvensanalys 2018-01-08
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 10

Svar på Beslut för förskoleklass och grundskola- 
efter tillsyn av Helgedalskolan i Kristianstad kom-
mun
Änr BUN 2017/3618

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa barn- och utbild-

ningsförvaltningens förslag till svar efter Skolinspektionens tillsyn av 
Helgedalskolan. 

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

Sammanfattning
Skolinspektionen genomförde under 2017 en ska regelbunden tillsyn i 
Kristianstad kommun. Tillsynen genomfördes dels i respektive verksamhet 
på huvudmannanivå och dels i sex skolenheter, varav Helgedalskolan var 
en.  Skolinspektionen konstaterade att Kristianstad kommun, beträffande 
Helgedalskolan, inte uppfyller författningskraven avseende följande punk-
ter:

Extra anpassningar och särskilt stöd 
- Se till att ansvariga på skolan ger eleven skyndsamt stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, 
om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska upp-
nås. 

- Se till att ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt, om det visar sig att det stöd som getts i form av extra 
anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska ha möjlighet att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

- Se till att elever som i en utredning har konstaterats ha behov av 
särskilt stöd ges sådant stöd på det sätt och i den omfattning som 
behövs, för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås.

- Se till att insatta särskilda stödåtgärder följs upp och utvärderas

Undervisning och lärande
- Se till att såväl de elever som har svårigheter att nå målen som de 

elever som nått  längre i sin kunskapsutveckling ges den ledning 
och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas så långt som 
möjligt.  

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behand-
ling

- Se till att lärare och annan personal som får kännedom om att en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten anmäler detta till rektorn.

Förutsättningar för lärande och trygghet 
- Se till att lärarna vid skolenheten samverkar med varandra i arbe-

tet med att nå utbildningsmålen. 
- Se till att elevhälsan främst används förebyggande och hälsofräm-

jande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Styrning och utveckling av verksamheten 
- Se till att rektorn följer upp skolenhetens kunskapsresultat i alla 

ämnen och årskurser samt följer upp förskoleklassens måluppfyl-
lelse. Uppföljningen ska genomföras i relation till de nationella må-
len och dokumenteras

- Se till att rektorn utifrån en analys av vad som framkommer i upp-
följningen beslutar om nödvändiga utvecklingsåtgärder och doku-
menterar resultatet av analysen och de beslutade åtgärderna. 

- Se till att rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgär-
derna och genomför dessa. Planeringen ska dokumenteras

Åtgärder, utifrån Skolinspektionens beslut om föreläggande, har vidtagits 
och sammanfattats i Svar till skolinspektionen.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa barn- och utbild-
ningsförvaltningens förslag till svar efter Skolinspektionens tillsyn av 
Helgedalskolan. 

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-08
Svar till skolinspektionen 2018-02-08
Beslut från skolinspektionen 2017-11-09
Barnkonsekvensanalys 2018-02-08
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 11

Årsredovisning med bokslut 2017
Änr BUN 2018/749

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 

med bokslut för 2017 avseende barn- och utbildningsnämndens an-
svarsområde.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson sammanfattar förslaget. 

Sammanfattning
För barn- och utbildningsnämndens verksamheter föreligger nu Årsberät-
telse med bokslut för 2017 som omsluter en mängd aktiviteter, uppdrag och 
resultat. Jämfört med föregående läsår skedde såväl förbättringar som 
försämringar i elevresultaten läsåret 2016-2017. I syfte att förbättra ele-
vernas måluppfyllelse planerades, inleddes, pågick och genomfördes flera 
breda utvecklingsinsatser. Insatser och projekt som i merparten fall sträc-
ker sig över längre tid och kommer framöver att utgöra väsentliga inslag i 
arbetet för ökad måluppfyllelse. Det både planerades för och pågick bygg-
projekt och renoveringar av olika omfattning, en del färdigställdes och togs 
i bruk, andra fortskrider. Det ekonomiska resultatet gav ett överskott med 
16,8 miljoner kronor i driftbudget, vilket bedöms vara inom ram för indika-
torvärdet grönt i styrkortet för verksamhetsåret.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 
med bokslut för 2017 avseende Barn- och utbildningsnämndens an-
svarsområde.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-09
Barn- och utbildningsförvaltningens årsredovisning med bokslut 2018-02-
09
Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 12

Remissyttrande till förslag om grönplan
Änr BUN 2018/41

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att framföra synpunkter på 

förslaget till grönplan enligt yttrandet.

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

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram en grön-
plan som nu remissbehandlas. Planen innehåller fyra mål med därtill kopp-
lade strategier och riktlinjer för planering och åtgärder. BUN instämmer i 
de flesta punkter och föreslås besluta ändra ansvar för punkten att ”Ta 
fram riktlinjer och kvalitetsaspekter för en god utomhusmiljö för förskola 
och skola” och ansvar för ”Inventering av tätortsnära naturområden” lik-
som att punkten om att BUF inrättar skolskogar utgår.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att framföra synpunkter på 
förslaget till grönplan enligt yttrandet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-05
Förslag till Grönplan, remissversion 2017
Barnkonsekvensanalys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 13

Vision inför upphandling av skolsystem
Änr BUN 2017/6312

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inför upphandling av skol-

system anta föreliggande förslag till visionsdokument.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redogör för ärendet. Förvaltningschefen 
redogör för tillägg: Förvaltningschefen har kontaktat Högskolan i Kristian-
stad för att efterhöra om de har möjlighet till följeforskning av upphand-
lingsprocessen. De har svarat att det finns ett intresse och att de ska åter-
komma.

Sammanfattning
BUN har beslutat att inför upphandling av skolsystem anta en vision som 
grund för kravställning och inriktning av upphandlingen. Visionen är fram-
tagen utifrån resultat från enkäter, underlag från myndigheter och kommu-
ner samt arbete i projektorganisation om drygt 80 personer i ett antal 
grupperingar med bred medverkan av pedagogisk personal. 

Vision (se bilaga) för upphandling av nya skolsystem utgår från intentio-
nerna i den kommunala skolplanen och fullmäktiges vision för Kristianstad 
2030 och med fokus på barn- och utbildningsnämndens beslut om pedago-
giska behov och medborgarperspektivet. 

Skolsystemen ska vara användarvänliga för elever, medarbetare och vård-
nadshavare och därmed bidra till:

 alla barn och elever utvecklas,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 bättre kunskapsresultat och högre måluppfyllelse, 
 förenklad administration för att medarbetare ska kunna fokusera på 

huvuduppdraget samt 
 ökad demokrati och delaktighet genom att ge elever, medarbetare och 

vårdnadshavare möjligheter att följa och kommunicera kring barns och 
elevers utveckling genom förskola och skola.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inför upphandling av 
skolsystem anta föreliggande förslag till visionsdokument.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens reviderade tjänsteutlåtande 2018-02-
27
BUN 2017-11-07 § 100
Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 14

Yttrande avseende tre (3) mål, Fristående förskolor, 
FSO ./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristian-
stads kommun
Änr BUN 2017/6078

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2018-03-06.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ytt-
rande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från FSO, 
ombud för tre olika förskolor, mål 443-18, 444-18 samt 445-18, angående 
tillämpning av skollag och förordningar. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslås besluta att bestrida överklagandet med hänvisning till att nämn-
den följer lagar, förordningar samt de domstolsutslag som fallit avseende 
krav på detaljeringsgrad avseende beslut om bidrag i form av grundbelopp.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltnings-

rätten avseende mål 443-18, 444-18 samt 445-18, Fristående förskolor, 
FSO ./. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-14
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2018-01-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förvaltningens tre yttrande i ärendet, 2018-02-13
Barnkonsekvensanalys, 2018-02-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 15

Yttrande avseende mål 454-18, Pysslingen förskolor 
och skolor AB ./. Kristianstads kommun
Änr BUN 2017/6078

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2018-03-06.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ett 
yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande från Pyss-
lingen förskolor och skolor AB, mål 445-18, angående tillämpning av skol-
lag och förordningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att 
bestrida överklagandet med hänvisning till att nämnden följer lagar, för-
ordningar samt de domstolsutslag som fallit avseende krav på detaljerings-
grad avseende beslut om bidrag i form av grundbelopp.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till Förvaltingsrät-

ten avseende mål 454-18, Pysslingen förskolor och skolor AB ./. Barn- 
och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun, enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-14
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2018-01-24
Förvaltningens yttrande i ärendet, 2018-02-13
Barnkonsekvensanalys, 2018-02-14
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 16

Korrigering av Internbudget 2018, grundbelopp för 
grundskola
Änr BUN 2017/6078

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2018-03-06.

Sammanfattning
Pysslingen förskolor och skolor AB har överklagat Barn- och utbildnings-
nämndens beslut om Internbudget för 2018 med yrkande om ökad trans-
parens. Grunder för yrkandet avser detaljeringsgrad, justering av grundbe-
lopp, socioekonomisk resursfördelning samt bidrag för lokaler.

Beträffande justering av grundbelopp beklagar BUF att det blivit fel belopp 
i kalkylen och detta korrigeras enligt bilagt förslag.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
nignsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa korrigerat grund-

belopp för grundskola 2018 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-02-14
Förslag till korrigerad bilaga 8
Barnkonsekvensanalys, 2018-02-14
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 17

Information
Änr BUN 2018/1415

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga infor-

mationen till handlingarna. 

Sammanfattning
Nya avtal för nyttjande av idrottslokaler och simskola

Ekonomichef Hans Thorsson informerar om nya avtal för nyttjande av 
idrottslokaler och simskola. 
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