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Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Verksamhetsrapporter för elevhälsans medicinska insats och 

elevhälsans psykologiska insats 2017/2018 

2018/7367 

1.2.7 

4 Biblioteksplan för Kristianstad kommun 2014/7541 

1.3.1 

5 Motion (SD) - Erbjud kostnadsfri vaccination mot influensa för 

utsatt personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 

2018/135 

1.2.6 

6 Skolplaceringsprinciper 2018/7368 

7.1.2 

7 Motion (M, KD, ÅÅ, MP) - Återinför franska som språkval i 

Kristianstads kommun 

2018/2223 

1.2.6 

8 Motion (M) - Riksgymnasium för motorsport 2018/2225 

1.2.6 

9 Intern kontroll, uppföljning 2018 samt plan för 2019 2018/7369 

1.3.3 

10 Internbudget med investeringsram för 2019 2018/7376 

1.4.1 

11 Styrkort för 2019 2018/7378 

1.4.1 

12 Information  

2



 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 

  

 

 

Ulrika Tollgren 

Ordförande 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 75

Verksamhetsrapporter för elevhälsans medicinska 
insats och elevhälsans psykologiska insats läsåret 
2017/2018
Änr BUN 2018/7367 1.2.7

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-
12-04.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson kommenterar verksamhetsrapporterna. 

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 2017/2018 och lägger den till 
handlingarna.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten 
för elevhälsans psykologiska insats 2017/2018 och lägger den till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-09

Verksamhetsrapport elevhälsans medicinska insats 2017/2018

Verksamhetsrapport elevhälsans psykologiska insats 2017/2018
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 76

Biblioteksplan för Kristianstad kommun
Änr BUN 2014/7541 1.3.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag 

till biblioteksplan för Kristianstad kommun 2019-2021. 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa planen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling

Sammanfattning
Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att 
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för biblio-
tekssamverkan. Barn- och utbildningsnämnden gav, 2006-06-08, förvalt-
ningen i uppdrag att i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen 
upprätta en biblioteksplan. Det har funnits biblioteksplan för åren 2009-
2011, 2012-2014 och 2015-2017. Den senare förlängdes t o m år 2018. Den 
plan som nu föreslås för åren 2019-2021 har omarbetats jämfört med den 
tidigare planen. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag 

till biblioteksplan för Kristianstad kommun 2019-2021. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast-
ställa planen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-09

Biblioteksplan Kristianstad kommun 2019-2021

Bibliotekslagen

Barnkonsekvensanalys 2018-11-09
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 77

Motion (SD) - Erbjud kostnadsfri vaccination mot 
influensa för utsatt personal inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen
Änr BUN 2018/135 1.2.6

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

Föreslå kommunfullmäktige

 Besluta att motionen om att Kristianstads kommun inför frivillig och 
gratis influensavaccinering för all kommunalt anställd personal inom 
barn- och utbildningsförvaltningen som frekvent har kontakt med ele-
ver/barn och därigenom utsätts för ökad risk att smittas av influensa 
anses besvarad genom barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson sammanfattar förvaltningens förslag till 
yttrande.

Yrkanden
Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till motionens förslag. 

Ordföranden yrkar förvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till motionens förslag respektive 
förvaltningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens ar-
betsutskott bifaller förvaltningens förslag. 

Reservation
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Annelie Fälth Simonsson (SD) lämnar reservation till förmån för eget yr-
kande. 

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson, Niclas Nilsson och Anders Nilsson, (SD), föreslår 
2017-09-25 i en motion till Kommunfullmäktige att erbjuda all förskole-
vård och omsorgspersonal frivillig och kostnadsfri vaccination mot influen-
sa.  Barn- och utbildningsnämnden har av kommunledningskontoret motta-
git motionen för yttrande.

I motionen framhåller motionärerna att genom ett erbjudande om vaccina-
tion skyddas såväl medarbetare som förskolebarn. 

Enligt motionen kompenseras snabbt kostnaden för vaccinationerna ge-
nom lägre sjukskrivningstal.

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att 
genomföra förslaget.  

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne rekommenderar de som tillhör en 
riskgrupp att vaccinera sig. Det man lägger i ordet riskgrupp är den enskil-
des hälsa inte den miljö den enskilde arbetar i. Influensatyperna varierar 
från år till år, det är därför viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha 
skydd mot den aktuella influensatypen. Enligt Folkhälsomyndigheten ger 
influensavaccinationer aldrig ett 100-procentigt skydd, det brukar vara 
runt 60 procent om man är ung och har ett intakt immunsystem. De som 
insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre kom-
plikationer.

I motionen framhålls främst utsattheten för smitta bland förskolans medar-
betare.

Enligt uppgift kostar en vaccination 180 kr/. En beräkning visar att om 100 
% av medarbetarna i förskola tackar ja till vaccination uppgår den årliga 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

kostnaden till cirka 140 000 kronor. Utökas vaccinationserbjudandet till att 
även omfatta medarbetare i fritidshem, grund- och gymnasieskola blir 
kostnaden betydligt högre.  En ungefärlig uppskattning för erbjudande om 
vaccination, enligt ovan beräkningsmodell, till alla medar-betare som 
frekvent har kontakt med elever/barn, och därigenom utsätts för ökad risk 
att smittas av influensa, innebär en för barn- och utbildningsförvaltningen 
sammanlagd kostnad om cirka 500 000 kr.

För att genomföra vaccinationer måste denna nya kostnadspost kommuni-
ceras utifrån sedvanlig prioritering inför kommande budgetdiskussion.

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

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

 Besluta att motionen om att Kristianstads kommun inför frivillig och 
gratis influensavaccinering för all kommunalt anställd personal inom 
barn- och utbildningsförvaltningen som frekvent har kontakt med ele-
ver/barn och därigenom utsätts för ökad risk att smittas av influensa 
anses besvarad genom barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-02
Remiss från kommunledningskontoret 2018-06-13
Motion från Annelie Fälth Simonsson, Niclas Nilsson och Anders 
Nilsson, (SD) 2017-09-25.

Barnkonsekvensanalys 2018-11-02
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BUNAU § 78

Skolplaceringsprinciper
Änr BUN 2018/7368 7.1.2

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa principer för skol-

placeringar för elever i förskoleklassen och grundskolan tidigast läsåret 
2019/2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Anders Månsson redogör för förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
Skollagens föreskrift om hur eleverna skall placeras på skolenheterna 
behöver kompletteras med huvudmannens egna principer för hur detta 
skall ske. Skollagen anger att en elev ska placeras vid den skolenhet som 
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå på. Samtidigt ska alla 
elever få gå på en skolenhet nära hemmet, den s k "närhetsprincipen". 
Skolplaceringarna skall också ske på ett objektivt, sakligt och icke-diskrimi-
nerande sätt.

Skolplaceringsprinciperna beaktar, förutom skollagens krav, även prejudi-
cerande beslut i Skolväsendets överklagandenämnd och domar i kammar-
rätterna.

I vissa fall är det fler sökande till en skolenhet än det finns platser där. 
Därför måste det finnas urvalskriterier för vilka elever som är mest berätti-
gade att få gå på skolenheten. Dessa urvalskriterier måste också följa kra-
ven i föregående stycke.
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Eftersom placeringarna beaktar samtliga elever i kommunen och alla kom-
munala skolenheter gemensamt är en central placeringsfunktion och ett di-
gitalt placeringssystem viktiga förutsättningar.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa principer för 
skolplaceringar för elever i förskoleklassen och grundskolan tidi-
gast läsåret 2019/2020.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-09

Dokumentet Skolplaceringsprinciper för förskoleklassen och grundskolan 
2018-11-09

Barnkonsekvensanalys 2018-11-09
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BUNAU § 79

Motion (M, KD, ÅÅ, MP) - Återinför franska som 
språkval i Kristianstads kommun
Änr BUN 2018/2223 1.2.6

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

Föreslå kommunfullmäktige

 Besluta att motionens förslag om ett återinförande av franska som 
språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna avslås med hänvis-
ning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Anders Månsson redogör för förvaltningens förslag till svar. 

Yrkande
Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till motionens förslag respektive 
bifall till förvaltningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott bifaller förvaltningens förslag. 

Reservation
Lena Ohlsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning
Lena Ohlsson (M) lämnar protokollsanteckning: 

”I Sverige råder stor brist på behöriga lärare i moderna språk.  

13
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Kristianstads kommun har som mål att vara en attraktiv skolkommun. Då 
franska språket togs bort som språkval 2018 valde flera behöriga fransklä-
rare att söka sig till andra kommuner. I flera av kommunens högstadiesko-
lor finns därför elever vilka ej längre undervisas av behöriga lärare. Både 
vårdnadshavare och elever bekymrar sig mycket för hur det ska bli med 
elevers kunskap i framtiden för vidare studier. En del franskelever har nu i 
halvtid istället valt att läsa tyska. Detta är bekymmersamt för både elever 
och lärare.

I Kristianstads kommun provas fjärrundervisning i modersmålsundervis-
ning, således bör detta enkelt kunna utökas till att även gälla franskunder-
visning.

Moderaternas yrkar:

 I förstahand bifall till motionen i sin helhet.

 I andrahand att Kristianstads kommun skyndsamt erbjuder fjärrun-
dervisning åt de elever i Kristianstads skolor vilka läser franska i åk 
8 samt åk 9 som i nuvarande utfasning av franska språket i Kristi-
anstads kommun saknar behörig lärare i franska, då det är av störs-
ta vikt att kunna säkerställa både elevernas rätt till likvärdig utbild-
ning samt ett rättvist betyg för framtida studier. 

Kristianstad 2018-11-26

Moderaterna i Kristianstad

Lena Ohlsson (M) Christina Silverbern (M)  
Vice ordf BUN”

Sammanfattning
Ida Nilsson (Mp), Lena Olsson (M), Christina Borglund (Kd), Kjell-Erik Ståhl 
(Åå), Alexander Harrison (Kd), Christina Silverbern (M), Barbro Barnestam 
(Åå) har 2018-01-26 i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att 
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barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra 
franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att 
genomföra förslaget.  Att återinföra franska som språkval skulle innebära 
att totalt 25 skolor skulle erbjuda språkval mot tidigare 13 skolor, vilket 
skulle kräva åtskilliga transporter för elever mellan skolor spridda över 
kommunen. Organisationen skulle belastas med såväl småskalighets- och 
logistikproblem. Det är inte heller organisatoriskt görbart att språklärarna 
på högstadierna transporteras till mellanstadieskolorna då det är för få 
lärare till för många mellanstadieskolor att rymmas inom veckans schema-
tid. 

Kommunernas skyldighet att erbjuda språkval regleras i 9 kap 5-7 §§ 
skolförordningen. Beslut om organisation av bl a språkvalet fattas av skol-
chef i enlighet med gällande delegeringsordning för Barn- och utbildnings-
nämnden. Skolcheferna för grundskolan har samfällt, och i enlighet med 
gällande lagstiftning, delegeringsordning och samverkansavtal, beslutat att 
elever i årskurs 6 och 7 läsåret 18/19 ska erbjudas språken spanska och 
tyska som språkval samt att elever i årskurs 8 och 9 ska under deras åter-
stående tid i grundskolan erbjudas samma valmöjligheter av språk som de 
tidigare haft.

Barn- och utbildningsförvaltningen vidhåller fattat beslut av skolchefer då 
erbjudandet av även franska som språkval skulle medföra påtagliga svårig-
heter framför allt avseende det organisatoriska och logistiska genomföran-
det, men även avseende ekonomisk bärighet.

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

 Besluta att motionens förslag om ett återinförande av franska som 
språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna avslås med hän-
visning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01
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Motion från Ida Nilsson (Mp), Lena Olsson (M), Christina Borglund (Kd), 
Kjell-Erik Ståhl (Åå), Alexander Harrison (Kd), Christina Silverbern (M), 
Barbro Barnestam (Åå) 2018-01-26

Barnkonsekvensanalys 2018-11-01
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BUNAU § 80

Motion (M) - Riksgymnasium för motorsport
Änr BUN 2018/2225 1.2.6

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

Föreslå kommunfullmäktige

 Besluta att motionens förslag om att komplettera den pågående sats-
ningen ”att stärka den fordonstekniska utbildningen” på Wendesgym-
nasiet att bli Motorbranschcollege med att även bli riksgymnasium in-
om motorsport anses besvarad med hänvisning till barn- och utbild-
ningsförvaltningens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Mattias Olsson sammanfattar förvaltningens förslag. 

Yrkanden
Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till motionens förslag. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionens förslag respektive 
bifall till förvaltningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott bifaller förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
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Peter Johansson (M) och Lena Ohlsson (M) har i en motion till kommunfull-
mäktige föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ar-
beta fram underlag som möjliggör etablering av ett Motorsportsgymnasium 
på Wendesgymnasiet. Detta eftersom företrädare för Svenska Bilsportför-
bundet och Kristianstads Karting Klubb, enligt motionsställarna visar 
intresse för att gemensamt med Wendesgymnasiet starta en gymnasiedel 
med inriktning på motorsport. Vidare menar motionsställarna att en sådan 
skulle stärka intresset för det fordonstekniska programmet på Wendes-
gymnasiet.

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning inom barn- och utbildnings-
förvaltningen har genomfört en undersökning om möjligheterna att bedri-
va en idrottsutbildning inom motorsport i Kristianstads kommuns gymna-
sieskolor i ett samarbete med föreningar och specialidrottsförbund. Under-
sökningen visar att detta lämpligen görs inom Wendesgymnasiet och For-
dons- och transportprogrammet och delvis i ett samarbete med övrig 
idrottsutbildning inom skolorna. Vidare visar undersökningen att det 
lämpligen görs i ett samarbete med Svenska Bilsportsförbundet som speci-
alidrottsförbund och Kristianstads Karting Klubb som förening. Detta 
eftersom möjligheter till att Svenska Bilsportsförbundet skulle stödja en 
sådan idrottsutbildning finns samt eftersom Kristianstads Karting Klubb är 
en väl renommerad förening och som dessutom har en anläggning, Åsum 
Ring, som angränsar till Wendesgymnasiet. Det andra specialidrottsförbun-
det inom motorsport, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, verkar 
inte se möjligheter till att stödja en sådan idrottsutbildning i Kristianstad så 
den inriktningen av motorsport är därför inte lämplig. Slutligen visar un-
dersökningen också att en idrottsutbildning inom motorsport inom Wen-
desgymnasiet och Fordons- och transportprogrammet skulle stärka och 
positivt utveckla både skolan och programmet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är därför att Skolområde Gym-
nasieskola/Vuxenutbildning ska verka för att, tillsammans med Svenska 
Bilsportförbundet och Kristianstad Karting Klubb, undersöka möjligheter-
na till att ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning eller riksidrotts-
gymnasium inom motorsport.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

Föreslå kommunfullmäktige

 Besluta att motionens förslag om att komplettera den pågående sats-
ningen ”att stärka den fordonstekniska utbildningen” på Wendesgym-
nasiet att bli Motorbranschcollege med att även bli riksgymnasium in-
om motorsport anses besvarad med hänvisning till barn- och utbild-
ningsförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandet Svar på motion (M): Komplettera den pågående satsning-
en ”att stärka den fordonstekniska utbildningen” på Wendesgymnasiet att 
bli Motorbranschcollege med att även bli riksgymnasium inom motorsport.

Motionen Komplettera den pågående satsningen ”att stärka den fordonstek-
niska utbildningen” på Wendesgymnasiet att bli Motorbranschcollege med 
att även bli riksgymnasium inom motorsport.

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 81

Intern kontroll, uppföljning 2018 samt plan för 
2019
Änr BUN 2018/7369 1.3.3

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

rapport 2018. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar till följd av upprepade brister 
under kontrollmål 1 ”Eleven saknar åtgärdsprogram, stora brister i 
skolans rutiner för identifiering av särskilda behov” att förvaltningen 
senast till mars månads sammanträde återkommer med en handlings-
plan för beslut i nämnden om hur denna brist ska åtgärdas. Dessa åt-
gärder ska genomföras skyndsamt då brister inom detta kontrollområ-
de kan medföra allvarliga och kvarstående konsekvenser för elevers 
kunskapsutveckling. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna sammanställ-
ning över den interna kontrollen 2018 till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson informerar om den interna kontrollen. 

Tilläggsförslag
Ordföranden föreslår ett tillägg enligt följande: 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar till följd av upprepade brister 
under kontrollmål 1 ”Eleven saknar åtgärdsprogram, stora brister i 
skolans rutiner för identifiering av särskilda behov” att förvaltningen 
senast till mars månads sammanträde återkommer med en handlings-
plan för beslut i nämnden om hur denna brist ska åtgärdas. Dessa åt-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

gärder ska genomföras skyndsamt då brister inom detta kontrollområ-
de kan medföra allvarliga och kvarstående konsekvenser för elevers 
kunskapsutveckling. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 
perioden 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 2018. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna sammanställ-
ning över den interna kontrollen 2018 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Intern kontroll, rapport 2018, 2018-11-10

Intern kontroll, årsrapport till kommunstyrelsen, 2018-11-10

Intern kontrollplan 2018

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

Barnkonsekvensanalys, 2018-11-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 82

Internbudget med investeringsram för 2019
Änr BUN 2018/7376 1.4.1

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

2019 enligt förvaltningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning 
av att Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-12 om budget för 2019 
enligt liggande 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.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson redogör för förvaltningens förslag till intern-
budget. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa internbudget för 2019 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

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

2019 enligt förvaltningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

av att Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-12 om budget för 2019 
enligt liggande 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, internbudget 2019, 2018-11-12

Internbudget 2019, 2018-11-12

Barnkonsekvensanalys, 2018-11-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 83

Styrkort för 2019
Änr BUN 2018/7378 1.4.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrkort för 2019 

enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson informerar om förslag till styrkort. 

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 inriktning 
och budgetering inom såväl respektive nämnd som kommunövergripande. 
Uppdatering har gjorts av indikatorvärden.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrkort för 
2019 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-09
Styrkort 2019 med indikatorvärden, 2018-11-09
Barnkonsekvensanalys, 2018-11-09
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § ParagrafNo

Information
Änr BUN 2018/7858 1.2.7

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga infor-

mationen till handlingarna. 

Sammanfattning
Upphandling av skolsystem

Planeringschef Håkan Nilsson och enhetschef Kristian Davstedt informerar 
om resultatet från upphandlingen av skolsystem. 

Försök till att sätta eld på förskolor

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om försök till att sätta eld på 
Tvedegårds förskola och Gamlegårdens förskola. På grund av detta har 
kommunen satt in rondering. 
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