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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 29 oktober 2019 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 108

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 
reviderad avgift 2020-01-01

2019/6528 
1.4.1

4 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2020, inklusive 
investeringsplan för 2020

2019/6529 
1.4.1

5 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020 2019/6552 
1.4.1

6 Milnergymnasiet kök och matsal 2019/6530 
4.5.2

7 Lingenäs grundsärskola 2 2019/6531 
4.5.2

8 Revidering av delegeringsordning: GDPR 2012/3426 
1.3.1

9 Motion (KD) - Senare skolstart för bättre skolresultat 2018/137 
1.2.6

10 Motion (KD) - Utred skiftande skolgång i Kristianstads 
kommun

2018/93 
1.2.6

11 Information

Daniél Tejera
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Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 43

Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk om-
sorg, reviderad avgift 2020-01-01
Änr BUN 2019/6528 1.4.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ordföranden 

att besluta om att fastställa reviderad maxtaxa för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m. 2020-01-01 förutsatt att be-
slutsunderlag inte har nått nämnden senast 2019-11-05.

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

Yrkanden
Ulrika Tollgren (S) lämnar bifall till förslaget. 

Sammanfattning
Enligt förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxan inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har Skolverket 
beslutat om ny högsta avgiftsgrundande inkomst. De nya avgifterna inne-
bär att kommunen erhåller högre avgiftsintäkter och att statsbidraget 
minskar i motsvarande omfattning. Förändringen träder i kraft 2020-01-
01.

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

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa reviderad max-
taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m. 
2020-01-01.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-10

Nya avgiftsnivåer för maxtaxan, Skolverket 2019-xx-xx. (tillförs ärendet 
senare)

Indexerad taxa för Kristianstads kommun fr o m 2020-01-01, (tillförs 
ärendet senare)

Barnkonsekvensanalys 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 44

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2020, 
inklusive investeringsplan för 2020
Änr BUN 2019/6529 1.4.1

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

2020 enligt förvaltningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning 
av att Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-12 om budget för 2020 
enligt Alliansens 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.

Jacob Melin (SD) deltar inte i beslutet. 

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

Yrkande
Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till socialdemokratiska gruppens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag respektive socialdemokratiska gruppens förslag. Ordföranden 
ställer proposition på bifall och finner att arbetsutskottet bifaller förvalt-
ningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Reservation
Ulrika Tollgren (S) lämnar reservation till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa internbudget för 2020 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

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

2020 enligt förvaltningens förslag. Beslutet gäller under förutsättning 
av att kommunfullmäktige beslutar 2019-11-12 om budget för 2020 
enligt Alliansens 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 2020, 2019-10-11

Internbudget 2020 med bilagor, 2019-10-11

Socialdemokratiska gruppens förslag till internbudget 2020 med investe-
ringsplan för 2020 2019-10-23

Barnkonsekvensanalys, 2019-10-11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 45

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020
Änr BUN 2019/6552 1.4.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrkort för 2020 

enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Ekonomichef Hans Thorsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning
Kommunens nämnder skall enligt verksamhets- och ekonomistyrnings-
principerna årligen i anslutning till beslut om internbudget fastställa ett 
styrkort” Styrkan” för kommande verksamhetsår. Huvudsyftet med styr-
kortet är att ge ett övergripande underlag för politiska beslut om inriktning 
och budgetering inom såväl respektive nämnd som kommunövergripande. 
Avseende styrtalen föreslås inga förändringar men uppdatering har gjorts 
av indikatorvärden.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa styrkort för 2020 

enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-10

Styrkort 2020 med indikatorvärden, 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barnkonsekvensanalys, 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 46

Milnergymnasiet kök och matsal
Änr BUN 2019/6530 4.5.2

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra byggnation av kök och matsal på Milner-
gymnasiet. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om ärendet. 

Sammanfattning
Sedan skolan byggdes av Landstinget har alla elever på Milnergymnasiet 
ätit i Region Skånes lunchrestaurang som kallas Blekedam. BUF:s avtal med 
Region Skåne, gällande skolluncher för Milnergymnasiets elever på Bleke-
dam är uppsagt av Regionen. BUF har gjort en yt- och behovsinventering 
och vad som behövs för att Milnergymnasiet ska kunna inrätta en skolre-
staurang inom befintliga lokaler. Förslaget innebär att vi tar i anspråk ett 
av de tre atrium som är på skolan. Vi föreslår samtidigt en mindre tillbygg-
nad för kök och en komplettering av matsalsytan. Tillagningsköket ska 
klara av att servera 450 portioner i tre olika sittningar.

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

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra byggnation av kök och matsal på 
Milnergymnasiet. 

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskonto-
ret internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-11

Verksamhetsbeskrivning 2019-09-30

PM Tekniska förvaltningen 2019-10-09

Samverkansprotokoll inklusive riskbedömning 2019-10-10

Barnkonsekvensanalys 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 47

Lingenäs grundsärskola 2
Änr BUN 2019/6531 4.5.2

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska nämn-

den i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad av Lingenäsets för-
skola till Lingenäs grundsärskola 2.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om ärendet. 

Sammanfattning
Antal elever inom autismspektratillstånd (AST) ökar i Kristianstads kom-
mun. Detta investeringsprojekt syftar till att bygga om och anpassa Linge-
näsets förskola till grundsärskola. Särskolan kommer att ha 16 platser 
inom AST, främst låg/mellanstadiet men man kan även placera någon eller 
några elever från högstadiet. Även några yngre barn i förskoleåldern 4-6 år 
kan om plats finns erbjudas denna verksamhet som sin förskoleplacering. 

Projektet innebär att elever inom AST placeras på två geografiska platser 
inom Kristianstads kommun på Näsby och på Hemhultsområdet. De äldre 
eleverna, högstadieelever och gymnasieelever kommer främst placeras på 
Ängsskolan (Hemhult)och de yngre eleverna 6-12 år kommer finnas på 
Lingenäs grundsärskola och Lingenäs grundsärskola 2 (Näsby).

Grundsärskolan beräknas stå klar i augusti 2020 för klara det framtida 
behovet av platser. Kostnaden är beräknad till ca 12,5 mkr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar för sin del ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad av Linge-
näsets förskola till Lingenäs grundsärskola 2.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskonto-
ret internhyresförändringen för budgetjustering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-09

PM Tekniska förvaltningen 2019-10-09

Verksamhetsbeskrivning 2019-09-25

Samverkansprotokoll inkl. riskbedömning och ritningar 2019-10-04

Barnkonsekvensbeskrivning 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 48

Revidering av delegeringsordning: GDPR
Änr BUN 2012/3426 1.3.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera nu gällande dele-

geringsordning, senast reviderad vid BUN 2019-10-01, enligt förvalt-
ningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om ärendet. 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att delegera beslut i 
enlighet med lydelse i dataskyddsförordningen. Kommunjurist har sedan 
detta beslut tagits haft dialog med vårt dataskyddsombud om differensen 
mellan delegering och rena verkställighet, och parterna har enats om att 
vissa av besluten om dataskydd ska ses som ren verkställighet. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera nu gällande 
delegeringsordning, senast reviderad vid BUN 2019-10-01, enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-10
Barnkonsekvensanalys 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 49

Utredning av senare skolstart för bättre skolresultat
Änr BUN 2018/137 1.2.6

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna genomförd utred-

ning om senare skolstart.

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

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) har i motion (även undertecknad av Alexander 
Harrison) 2017-11-06 till Kommunfullmäktige föreslagit att Barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett försök med senare 
skolstart för bättre skolresultat. Detta med hänvisning till modern forsk-
ning och positiva resultat vid projekt med senare skolstart för elever såväl i 
Sverige som i USA. Motionsställarna skriver att ett försök med senare 
skolstart på en skola i Sverige resulterade i färre sena ankomster och bättre 
resultat. Dessutom blev det lättare för skolledningen att planera för vikari-
er och personalens sjukskrivningar sjönk. Fördelarna med senare skolstart 
är många, enligt motionsställarna.

Med hänvisning till det som framförs yrkar motionsställarna att Kommun-
fullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra ett 
försök med senare skolstart, enligt motionens beskrivning, på minst två 
grundskolor och minst två gymnasieskolor. Skolorna ska själv önska med-
verka och försöken ska utvärderas efter ett år från att det påbörjats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget utreds. Detta för 
att belysa de förutsättningar och möjligheter som finns för ett införande av 
senare skolstart för elever på minst fyra skolor som är intresserade av att 
genomföra nämnda försök enligt motionens intentioner. Barn- och utbild-
ningsnämnden och sedermera Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
anses besvarad med förslaget om utredning.

Utredningen har nu genomförts av extern funktion som intervjuat skolche-
fer, skolledare, transportchef samt andra berörda på central förvaltning.  
Vid intervjuerna och andra sammankomster har förutsättningar, möjlighe-
ter och utmaningar diskuterats vid senareläggning av skolstart på högsta-
dium och gymnasium med ungefär en klocktimme. Områden som varit i 
fokus är exempelvis vad skollagen anger, inverkan på befintliga skolskjut-
sar, behov av ytterliga skolskjutsar, förändring av skolmåltiders förlägg-
ning, personalkategorier som berörs, inverkan på personals arbetsscheman 
och vikarieanskaffning, inverkan på elevernas fritidsaktiviteter efter sko-
lans slut, lokaltillgångar, schematekniska frågor, eventuell risk för utökning 
av håltimmar, upprätthållandet av lagkravet på jämnt fördelat skolarbete 
samt eventuella merkostnader vid ett genomförande av senare skolstart. 

Därutöver analyserades de olika förutsättningar för olika skolor som före-
ligger beroende på exempelvis geografisk placering, elevvolymer, tillgång 
till specialsalar, nuvarande skolskjutsbehov för undervisning på andra 
skolor utöver sig egen samt inverkan på skolors redan idag skiftande start- 
och sluttider. Även för och nackdelar övervägdes med att hela skolor alter-
nativt enbart delar av skolor önskar delta i försöket.

För grundskolorna i kommunen skiftar i dag starttiden med närmare en 
klocktimme på grund av nyttjandeoptimering av kommunens skolbussar. 
Även för gymnasieskolorna varierar skolstarten märkbart för elever bero-
ende på utbildningsval och undervisningens upplägg. 

Avseende högstadierna noterades även komplikation med att frigöra kopp-
lingen till lägre stadier avseende gemensam personal och transporter. För 
gymnasieskolornas vidkommande utgör envar i princip en självständig 
enhet där få lärare arbetar på mer än en gymnasieskola, vilket underlättar 
för senare skolstart. Starttiderna på gymnasieskolorna styrs inte heller av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

formella skolskjutsar, men förändring till senare starttider förutsätter pla-
neringsdiskussioner i förväg med bland andra Skånetrafiken för rätt di-
mensionering vid rätt tillfälle.  

Utredaren har återkopplat sina slutsatser till förvaltningschefen. Dessa 
slutsatser, som delvis berörts ovan, kan i stort sammanfattas med att det 
finns flera utmaningar vid ett genomförande, men att det med rimliga 
insatser och resurser är möjligt med senareläggning av skolstart på högsta-
dium och gymnasium.

Rektorerna har informerats om möjligheten att frivilligt delta i försök med 
senare skolstart på minst två högstadieskolor och minst två gymnasiesko-
lor. Inför läsåret 2019/2020 anmälde sig ingen rektor för ett sådant frivil-
ligt deltagande. Frågan kommer åter att ställas till rektorerna inför nästa 
läsår. Framkommer intresse är förvaltningen beredd att bistå med stöd för 
att realisera försök med senare skolstart enligt motionens intentioner.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna genomförd ut-
redning om senare skolstart.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-19

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12

Motion från Alexander Harrison (Kd) och Christina Borglund (Kd) 2017-
11-06

Barnkonsekvensanalys 2019-09-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 50

Utredning av skiftande skolgång i Kristianstads 
kommun
Änr BUN 2018/93 1.2.6

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna genomförd utred-

ning om skiftande skolgång.

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

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) har i motion, även undertecknad Alexander Harri-
son (KD), 2016-06-14 till Kommunfullmäktige föreslagit att Barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa 
skiftande skolstart i Kristianstads kommun. Anledningen därtill är att 
kommunens befolkning ökar, vilket kräver stora investeringar i nya skolor 
för att kunna möta behovet av ett ökat antal platser. Att bygga skolor är 
emellertid en process som tar flera år och motionsställarna föreslår därför 
att barn- och utbildningsförvaltningen utreder vilka möjligheter det finns 
att genom införandet av skiftande start och slut på skoldagen bättre kunna 
nyttja nuvarande skollokaler över längre tid på dagen. Det skulle även 
kunna medföra att färre temporära lokaler används liksom möjligheten att 
få ner antalet barn i vissa klasser.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog att förslaget bifalles. Barn- och 
utbildningsnämnden och sedermera Kommunfullmäktige beslutade god-
känna motionens förslag om att utreda.
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Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter med extern utredare ge-
nomlyst förutsättningar och möjligheter för införandet av skiftande skol-
start i grundskolan enligt motionens intentioner. Utredaren har under vå-
ren 2019 deltagit i sammankomster med skolchefer, skolledare samt berör-
da avdelnings- och enhetschefer och därefter under hösten återkopplat 
sina slutsatser till förvaltningschefen. Berörda finner samstämmighet i att 
det skulle generera mervärden inom olika områden om skiftande skolstar-
ter inom grundskolan kunnat realiseras som dels möjliggör effektivare 
nyttjande av befintliga skollokaler, dels kanske även reducera nyttjandet av 
tillfälliga paviljonger och/eller andra temporära lokaler. Möjligheten att få 
ner antalet barn i vissa klasser är emellertid avhängigt enheternas drifts-
budget, även om utökat lokalutrymme ökar möjligheter till gruppindelning 
av klasser.

Skollagen är tydlig med att rektor beslutar om sin enhets inre organisation 
och hur undervisningen fördelas över dagar, veckor och månader. Skolan 
ska förlägga elevernas skolarbete måndag till fredag så jämnt fördelat över 
de dagarna som möjligt. Rektor uppbär dessutom uppgiftsansvar för såväl 
elevernas som skolpersonalens arbetsmiljö. Det innebär att det är rektor 
som beslutar om införande av skiftande skolgång på sin skola.

Utredaren har med berörda aktörer genomlyst en rad områden där för och 
nackdelar diskuterats. Det kunde ganska snabbt fastslås att redan idag 
skiftar starttiden för kommunens grundskolor med närmare en klocktim-
me. Detta på grund av att Transportenhetens 17 bussar därmed kan nyttjas 
så effektivt som möjligt i syfte att minimera extra kostnader för inköp av 
externa transporter. 

Det konstaterades att förutsättningarna för att delta i ett försök med skif-
tande skolgång är olika för olika skolor, beroende på var i kommunen 
skolan är placerad, om hela eller delar av skolan deltar, vilket ”upptag-
ningsområde” som gäller, hur stor skolan är, tillgången på lokaler, inte 
minst specialsalar. Gränssättande är befintlig lokaltillgång under den del av 
skoldagen då samtliga elever är på plats i skolan. Andra områden som 
utredaren penetrerat är; andelen delade lärartjänster mellan skolor och 
mellan stadier inom en skola samt hur det inverkar vid införandet av skif-
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tande skolgång, antalet elever och vilka åldrar som finns på skolan, behovet 
av skolskjutsar i dag och eventuella förändringar av detta vid ett försök 
med skiftande start- och sluttider, behovet av inköp av externa transporter 
och i så fall kostnader för detta.

Vad som också påverkar är antalet elever som i dag skjutsas till undervis-
ning på andra skolor utöver sin egen, skolbusschaufförernas arbetstids- 
och körtidsregler, lärare som undervisar på flera stadier inom en och sam-
ma skola, om hela eller delar av skolan deltar i försöket samt i vilken mån 
även övrig personals scheman berörs.

Det har även genomlysts på vilket sätt senarelagd skoldag inkräktar på 
elevers olika fritidsaktiviteter efter skoldagens slut. En annan relevant 
frågeställning som diskuterats har varit skolmåltidsverksamhetens organi-
sation, då även andra omgångens elever bör få sin lunch mitt under sin 
skoldag samt därtill eventuella konsekvenser för mellanmålshanteringen.

Vanligtvis används de ordinära skollokalerna i fritidsverksamheten innan 
och efter den vanliga skoldagens schemalagda undervisning. I vilken ut-
sträckning påverkas fritidsverksamheten på skolan vid införande av skif-
tande skolgång? Kopplat till detta finns också vårdnadshavares lämning 
och hämtning av barn till fritidsverksamheten, men även effekten för vård-
nadshavare som på morgonen lämnar hemmet till sitt arbete innan eleven 
gör det vid senare skolstart

Utredningen har som synes uppmärksammat en mängd frågeställningar 
som diskuterats och analyserats. Slutsatserna av detta arbete, som utreda-
ren har återkopplat till förvaltningschefen, kan i stort sammanfattas med 
att det inte är görligt att fastslå specifika utmaningar, möjligheter och 
kostnader vid ett generellt genomförande av skiftande skolgång, eftersom 
varje skola har unika förutsättningar som påverkar mängden insatser som 
krävs för att införa skiftande skolgång. På flera skolor skulle ett genomfö-
rande kunna ske utan större ingrepp i nuvarande organisation, för andra 
skulle det generera påtagliga utmaningar. För ytterligare andra skolor finns 
inte praktiska förutsättningar för ett införande av skiftande skolgång.
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Utifrån gällande styrdokument, att rektor beslutar om sin egen inre organi-
sation, kommer skolcheferna att tillfråga sina rektorer i grundskolan om 
möjlighet att frivilligt delta i ett försök med skiftande skolgång inför läsåret 
2020/2021. Vid intresse kommer skolområdet och förvaltningen att stödja 
ett försök med skiftande skolgång.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna genomförd 
utredning om skiftande skolgång.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-10 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12

Motion från Alexander Harrison (Kd) och Christina Borglund (Kd) 2017-
06-14

Barnkonsekvensanalys 2018-10-12
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