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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2)

Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

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

Tid och plats Tisdagen den 24 april 2018 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 108

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2019/2020

2018/2116 
7.6.2

4 Reviderad genomförandestrategi av barnkonventionen i 
Kristianstads kommun

2014/3425

5 Anmälan av dataskyddsombud till Datainspektionen 2018/1874

6 Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet i Kristianstad

2018/1504 
7.1.8

7 Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
i Kristianstads kommun

2018/1603 
7.1.8

8 Ansökan från Jensen Education college AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola i Kristianstad

2018/1656 
7.1.8

9 Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Kristianstad

2018/1648 
7.1.8

10 Ansökan från Hörby yrkesgymnasium AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

2018/1657 
7.1.8
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2)

Ärenden
gymnasieskola i Hörby kommun

11 Ansökan från Academy of Retail and Business Education 
Kristianstad AB om godkännande som huvudman för särskild 
variant av gymnasieutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of Retail and Business Kristianstad

2018/1661 
7.1.8

12 Information

Ulrika Tollgren
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 25

Fastställande av dagordning
Änr BUN  .

Beslut
 Dagordningen fastställs med tillägget av ny punkt ”Övrigt”. 

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) önskar tillägg på dagordningen, med ny punkt ”Övrigt”. 

     

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 26

Preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 
2019/2020
Änr BUN 2018/2116 7.6.2

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

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2019/2020 enligt föreliggande förslag.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2019/2020.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan inför läsåret 2018/2019 föreslås att även Estetiska programmets inrikt-
ning Dans erbjuds samt att antalet platser inom några program och inrikt-
ningar justeras.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasie-
särskolan inför läsåret 2018/2019 föreslås att även Hotell, restaurang och 
bageri erbjuds samt att antalet platser inom flera program justeras.

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

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

   Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2019/2020 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-06

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2019/2020

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 27

Reviderad genomförandestrategi av barnkonventio-
nen i Kristianstads kommun
Änr BUN 2014/3425

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge remissvar i enlighet 

med föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Informations- och kommunikationsansvarig Lena Norén berättar om för-
valtningens förslag till remissvar. 

Sammanfattning
Förslag till reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristi-
anstads kommun innehåller delar som borgar för att såväl barnperspekti-
vet som barns perspektiv ytterligare stärks.

Varje verksamhet ska ges möjlighet att genomföra arbetet utifrån egna 
förutsättningar.

Ett forum för dialog med barn och unga föreslås inrättas och varje nämnd 
och bolag ska bjuda in elever till denna dialog.

En ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämn-
der/styrelser och förvaltningar/bolag tydliggörs. Varje förvaltning har en 
tjänsteperson utsedd som driver den egna förvaltningens arbete med 
barnrättsfrågor.

Det övergripande ansvaret för kommunens genomförandestrategi åvilar 
kommunledningskontoret.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en konsekvensbeskrivning av för-
slaget till dialogträffar samt föreslår ett annorlunda upplägg.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge remissvar i enlighet 

med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-03-23

Reviderad genomförandestrategi av barnkonventionen i Kristianstads 
kommun KS/20187241

Barnkonsekvensanalys 2018-03-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 28

Anmälan av dataskyddsombud till Datainspektionen
Änr BUN 2018/1874

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse och till Datainspektio-

nen anmäla Joel Persson som dataskyddsombud.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Informations- och kommunikationsansvarig Lena Norén redogör för försla-
get.

Sammanfattning
I samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 2018-05-
25 upphör personuppgiftslagen (PuL). 

Rollen som personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden upp-
hör vid samma tidpunkt. Personuppgiftsombudsrollen ersätts med ett 
dataskyddsombud – Data Protection Officer (DPO). 

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

nen anmäla Joel Persson som dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-15

Barnkonsekvensanalys 2018-03-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 29

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Kristianstad
Änr BUN 2018/1504 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från ThorenGruppen AB (Dnr 32-2018:920 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman till fristående gymnasie-
skolan Yrkesgymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet 
med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

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

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från ThorenGruppen 
AB (Dnr 32-2018:920 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman 
för den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Kristianstad  i Kristian-
stads kommun.

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola som planerar att 
erbjuda:

 Vård- och omsorgsprogrammet

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad och 
Måleri
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete.

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 90 elever, 30 elever per 
årskurs, med första skolstart hösten 2019. Skolenheten planeras vara fullt 
utbyggd 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med 

Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från ThorenGruppen 
AB (Dnr 32-2018:920 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman 
för den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Kristianstad  i Kristian-
stads kommun.

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola som planerar att 
erbjuda:

 Vård- och omsorgsprogrammet

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad och 
Måleri

 El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete.

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 90 elever, 30 elever per 
årskurs, med första skolstart hösten 2019. Skolenheten planeras vara fullt 
utbyggd 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar innebär 
ingen breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av organisationerna för aktuella program, både i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

gymnasieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående 
verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från ThorenGruppen AB (Dnr 32-2018:920 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman till fristående gymnasie-
skolan Yrkesgymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet 
med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-04

Förvaltningsskrivelse 2018-04-04

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 32-2018:920)

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 30

Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola i Kristianstads kommun
Änr BUN 2018/1603 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Hvilan Utbildning AB (Dnr 32-2018:960 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman till fristående gymnasie-
skolan Hvilan Utbildning Kristianstad i Kristianstads kommun i enlig-
het med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

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

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Hvilan Utbild-
ning AB (Dnr 32-2018:960 Skolinspektionen) om godkännande som huvud-
man för den fristående gymnasieskolan Hvilan Utbildning Kristianstad  i 
Kristianstads kommun.

Ansökan avser nyetablering av fristående gymnasieskola som planerar att 
erbjuda:

 Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Beteendeveten-
skap och Samhällsvetenskap

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 300 elever, 100 elever 
per årskurs, med första skolstart hösten 2019. Skolenheten planeras vara 
fullt utbyggd 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar innebär 
ingen breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av organisationerna för aktuella program, både i 
gymnasieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående 
verksamhet

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Hvilan Utbildning AB (Dnr 32-2018:960 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman till fristående gymnasie-
skolan Hvilan Utbildning Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet 
med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-04

Förvaltningsskrivelse 2018-04-02

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 32-2018:960)

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 31

Ansökan från Jensen Education college AB om god-
kännande som huvudman för en utökning av befint-
lig fristående gymnasieskola i Kristianstad
Änr BUN 2018/1656 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från JENSEN education college AB (Dnr 32-
2018:1151 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för ut-
ökning av den  befintliga fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasi-
um Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och ut-
bildningsförvaltningens skrivelse.

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

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från JENSEN educa-
tion college AB (Dnr 32-2018:1151 Skolinspektionen) om godkännande 
som huvudman för den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium 
Kristianstad  i Kristianstads kommun.

Ansökan avser utökning av befintlig fristående gymnasieskola som plane-
rar att erbjuda:

 Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik

 Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik

 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Samhällsvetenskap

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 405 elever, 135 elever 
per årskurs, med första skolstart hösten 2019. Skolenheten planeras vara 
fullt utbyggd 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökta utbildningar innebär 
ingen breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökta utbildningar riskerar att 
medföra omställning av organisationerna för aktuella program, både i 
gymnasieskola som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående 
verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från JENSEN education college AB (Dnr 32-
2018:1151 Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för ut-
ökning av den  befintliga fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasi-
um Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och ut-
bildningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-04

Förvaltningsskrivelse 2018-04-02

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 32-2018:1151)

Barnkonsekvensanalys

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 32

Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fri-
stående gymnasieskola i Kristianstad
Änr BUN 2018/1648 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Plusgymnasiet AB (Dnr 32-2018:1128 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman för utökning av befintliga 
fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet Kristianstad i Kristianstads 
kommun i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

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

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Plusgymnasiet 
AB (Dnr 32-2018:1128 Skolinspektionen) om godkännande som huvud-
man för en utökning av den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet 
Kristianstad i Kristianstads kommun.

Ansökan avser utökning av befintlig fristående gymnasieskola som plane-
rar att erbjuda Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt 
arbete

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 612 elever, utökningen 
omfattar 24 elever per årskurs, med första skolstart hösten 2019. Skolen-
heten planeras vara fullt utbyggd 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökt utbildning innebär ingen 
breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Bedömd möjlig överkapacitet vid etablering av sökt utbildning visar riske-
rar att medföra omställning av organisationen för aktuellt program i gym-
nasieskola som drivs av Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Plusgymnasiet AB (Dnr 32-2018:1128 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman för utökning av befintli-
ga fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet Kristianstad i Kristian-
stads kommun i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens 
skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-04

Förvaltningsskrivelse 2018-04-02

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 32-2018:1128)

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 33

Ansökan från Hörby yrkesgymnasium AB om god-
kännande som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola i Hörby kommun
Änr BUN 2018/1657 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Hörby yrkesgymnasium AB (Dnr 32-2018:974 
Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för utökning av be-
fintliga fristående gymnasieskolan Hörby yrkesgymnasium i Hörby 
kommun i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

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

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Hörby yrkes-
gymnasium AB (Dnr 32-2018:974 Skolinspektionen) om godkännande som 
huvudman för den fristående gymnasieskolan Hörby yrkesgymnasium i 
Hörby kommun.

Ansökan avser utökning av befintlig fristående gymnasieskola som plane-
rar att erbjuda Vård- och omsorgsprogrammet.

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta 97 elever, utökning 
omfattar 14 elever per årskurs, med första skolstart hösten 2019. Skolen-
heten planeras vara fullt utbyggd 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökt utbildning innebär ingen 
breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Bedömd möjlig överkapacitet vid etablering av sökt utbildning riskerar att 
medföra omställning av organisationen för aktuellt program, i gymnasie-
skola som drivs av Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Hörby yrkesgymnasium AB (Dnr 32-2018:974 
Skolinspektionen) om godkännande som huvudman för utökning av 
befintliga fristående gymnasieskolan Hörby yrkesgymnasium i Hörby 
kommun i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2018-04-19

Förvaltningsskrivelse 2018-04-02

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 32-2018:974)

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 34

Ansökan från Academy of Retail and Business 
Education Kristianstad AB om godkännande som 
huvudman för särskild variant av gymnasieutbild-
ning vid den fristående gymnasieskolan Academy of 
Retail and Business Kristianstad
Änr BUN 2018/1661 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Academy of Retail and Business Education i 
Kristianstad AB (Dnr 37-2018:1156 Skolinspektionen) om godkännan-
de som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of Retail and Business Kristian-
stad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- och utbildningsför-
valtningens skrivelse.

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

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Academy of 
Retail and Business Education i Kristianstad AB (Dnr 37-2018:1156 Skolin-
spektionen) om godkännande som huvudman för särskild variant vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of Retail and Business Kristianstad i 
Kristianstads kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.

Ansökan avser ansökan om särskild variant av Ekonomiprogrammet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Skolan ska med fullt utbyggd organisation omfatta totalt 300 elever, 50 
elever per årskurs i den särskilda varianten, med första skolstart hösten 
2019. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade utbud för i ansökan aktuella program i 
Kristianstads kommun med närområde. Ansökt utbildning innebär ingen 
breddning eller kvalitetsförbättring av nuvarande utbud.

Bedömd överkapacitet vid etablering av sökt utbildning riskerar att medfö-
ra omställning av organisationen för aktuellt program i gymnasieskola som 
drivs av Kristianstads kommun.

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

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektio-
nen avseende ansökan från Academy of Retail and Business Educa-
tion i Kristianstad AB (Dnr 37-2018:1156 Skolinspektionen) om 
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieut-
bildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of Retail and 
Business Kristianstad i Kristianstads kommun i enlighet med Barn- 
och utbildningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-04

Förvaltningsskrivelse 2018-04-02

Remiss från Skolinspektionen (Dnr 32-2018:1156)

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 35

Information
Änr BUN 2018/2611 1.2.7

Beslut

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar lägga infor-
mationen till handlingarna. 

Sammanfattning
Rekrytering av handledare (gymnasieelever) till sommarlovsskola

Skolchef Agneta Ekner Carlsson informerar om det pågående rekryterings-
arbetet av handledare bland gymnasieelever till sommarlovsskola. 

Information om stängda avdelningar på förskolor

Förvaltningschef Kenth Olsson har begärt en rättelse om en tidigare felak-
tig artikel i Kristianstadsbladet. 

Upphandling av skolsystem

Förvaltningschef Kenth Olsson redogör för nuläget av upphandlingen av 
skolsystem. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 36

Övrigt
Änr BUN 2018/2611 1.2.7

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga infor-

mationen till handlingarna. 

Sammanfattning
Information om nya spadtaget på Sånnaskolan

Lena Ohlsson (M) ställer fråga med anledning av utdelat program om första 
spadtaget vid Sånnaskolan och hur information sprids till ledamöter inom 
nämnden om exempelvis invigningar och första spadtag. 

Kenth Olsson informerar om nuvarande regelverk för invigningar.

     

24


	Protokoll förstasida
	Beslut BUNAU 2018-04-24
Fastställande av dagordning
	Beslut BUNAU 2018-04-24
Preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inför läsåret 2019/2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Reviderad genomförandestrategi av barnkonventionen i Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Anmälan av dataskyddsombud till Datainspektionen
	Beslut BUNAU 2018-04-24
Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Kristianstad 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Ansökan från Hvilan Utbildning AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Ansökan från Jensen Education college AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Kristianstad
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Kristianstad
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Ansökan från Hörby yrkesgymnasium AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Hörby kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Ansökan från Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of Retail and Business Kristianstad
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUNAU 2018-04-24
Information
	Beslut BUNAU 2018-04-24
Information



