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Anton Majrud, ekonom Håkan Nilsson, planeringschef      
               
               

Utses att justera Ulrika Tollgren       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-11-26

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

Anna Fritzson

51-54

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Daniél Tejera           

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

Ulrika Tollgren       

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

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-11-26

Datum då
anslaget sätts upp

2019-11-26 Datum då 
anslaget tas ned

2019-12-20

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................
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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 26 november 2019 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 101

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Verksamhetsrapporter för elevhälsans medicinska insats och 
elevhälsans psykologiska insats läsåret 2018/2019

2019/7248 
1.2.7

4 Intern kontrollrapport 2019, samt årsrapport till 
kommunstyrelsen

2019/7317 
1.4.1

5 Flytt av Norretulls grundsärskola till Fristorpskolan 2019/6534 
4.5.2

6 Information

Daniél Tejera
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 51

Verksamhetsrapporter för elevhälsans medicinska 
insats och elevhälsans psykologiska insats läsåret 
2018/2019
Änr BUN 2019/7248 1.2.7

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 

elevhälsans medicinska insats 2018/2019 och lägger den till handling-
arna.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 
elevhälsans psykologiska insats 2018/2019 och lägger den till hand-
lingarna.

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

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 2018/2019 och lägger den till handling-
arna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsrapporten för 
elevhälsans psykologiska insats 2018/2019 och lägger den till hand-
lingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-01
Verksamhetsrapport elevhälsans medicinska insats 2018/2019
Verksamhetsrapport elevhälsans psykologiska insats 2018/2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 52

Intern kontrollrapport 2019, samt årsrapport till 
kommunstyrelsen
Änr BUN 2019/7317 1.4.1

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

rapport för 2019. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna sammanställ-
ning över den interna kontrollen 2019 till kommunstyrelsen.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för 
perioden 2019-2022. 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 internkontroll-

rapport för 2019. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna sammanställ-
ning över den interna kontrollen 2019 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Intern kontroll, rapport 2019, 2019-11-06

Intern kontroll, årsrapport till kommunstyrelsen, 2019-11-06

Intern kontrollplan 2019-2022 med plan för 2019

Barnkonsekvensanalys, 2019-11-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 53

Flytt av Norretulls grundsärskola till Fristorpskolan
Änr BUN 2019/6534 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 anpassning av Fristorpskolan för grund-
särskola Norretull.

 Barn- och utbildningsnämnden anmäler till kommunledningskontoret 
internhyresförändringen för budgetjustering.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Planeringschef Håkan Nilsson informerar om ärendet. 

Sammanfattning
Ökad inflyttning till de centrala delarna av Kristianstad innebär fler elever 
på Norretullskolan. I avvaktan på beslut hur man på längre sikt löser ele-
vökning inom centrala delarna behöver delar av Norretullskolan flyttas till 
Fristorpskolan. Särskolan på Fristorp planeras för ca 45 elever i årskurser-
na 7-9. Av dessa är ca 10 elever rullstolsburna.  På skolan kommer ca 20 
personal att arbeta. Utöver detta kommer personal som tillhör särskolans 
administration flytta till Fristorp.

För tillskapa funktionella lokaler för grundsärskolan kommer ett klassrum 
med grupprum tillskapas. Två handikapptoaletter byggs om. Förvarings-
plats för rullstolar skapas. Tillgängligheten åtgärdas i alla lokaler. Akusti-
ken ses över. Uppfräschning av vissa ytskikt.  Övriga funktioner som 
särskolan behöver finns på Fristorpskolan.
Grundsärskolan beräknas stå klar i augusti 2020 för klara det framtida 
behovet av platser. Kostnaden är beräknad till 5,3 mkr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

        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 anpassning av Fristorpskolan för 
grundsärskola Norretull.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-10

PM Tekniska förvaltningen 2019-10-02

Verksamhetsbeskrivning 2019-10-02

Samverkansprotokoll 2019-10-09

Ritningar 2019-10-01

Riskbedömning 2019-09-04

Barnkonsekvensbeskrivning 2019-10-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 54

Information
     

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning
Sammanhållen serviceorganisation

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar kort om planeringsarbetet inför 
den sammanhållna serviceorganisationen.

Artikel i Kristianstadsbladet om misshandel på högstadieskola

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om inkomna uppgifter om miss-
handel på Väskolan. 

Information om två revisionsrapporter

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar kort om två revisionsrapporter. 
Rapport om säkerhet i skollokaler – i rapporten framkommer det att varje 
skola har rutiner, däremot kan rutin för inrymning saknas. 

Revisionsrapport för elever i utlandet – kort sammanfattat finns det rutiner 
på skolorna för hantering när elever befinner sig i utlandet, däremot note-
rar revisionen en brist i att det saknas systematik kring dessa rutiner. 
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