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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 55

Ansökan om fullvärdigt medlemskap i kommunalför-
bundet AV Media Skåne
Änr BUN 2019/7639 1.6.3

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

 Besluta att bli fullvärdig medlem i kommunalförbundet AV Media Skå-
ne

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan flera år tecknat enskilt avtal 
om de tjänster som AV Media Skåne utför till övriga kommuner i förbundet.

Denna lösning som fungerat väl kan inte fortgå med hänvisning till upp-
handlingslagstiftning.

Förvaltningen gör bedömningen att det inte idag är aktuellt att tillhanda-
hålla motsvarande service i egen regi och föreslår därför att Kristianstads 
kommun ansöker om fullvärdigt medlemskap i AV Media Skåne senast 
2020-03-01.

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

 Besluta att bli fullvärdig medlem i kommunalförbundet AV Media 
Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-21

Framställan från AV Media Skåne, 2019-09-30

Förbundsordning AV Media Skåne, 2017-09-18

Barnkonsekvensanalys, 2019-11-14
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 56

Bidrag för studier i utlandet 
Änr BUN 2019/7640 7.10.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Kristianstads kommun inte 

ska utbetala bidrag för studier i utlandet.

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

Sammanfattning
Elever i gymnasieskolan som är folkbokförda i Kristianstads kommun har 
sedan 2000-07-07 efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden haft möjlig-
het att under ett år så som ”gäststudent” studera vid Svenska skolan i utlan-
det med bidrag från Barn- och utbildningsförvaltningen. Möjligheten har 
enligt tidigare beslut begränsats till gymnasiestudier vid skolor som är 
godkända av Skolverket för statsbidrag enligt förordning SFS 1994:519 – 
Svenska skolan i utlandet.

Bidragets storlek har motsvarat grundbeloppet för motsvarande program 
vid fristående gymnasieskola. Regleringar som gäller i skollag har justerats, 
regelverk hos Skolverket och Skolinspektionen som tillstånds- och tillsyns-
myndigheter har förtydligats. 

Kommunen är inte skyldig att lämna kommunalt bidrag till enskilda som är 
varaktigt bosatta i utlandet. Rätten till utbildning begränsas till Sverige. Ur 
kommunalrättsligt hänseende är det därutöver ytterst tveksamt om en 
kommun kan lämna bidrag till enskilds skolgång utomlands utan att det 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

strider mot lokaliseringsprincipen och förbudet mot understöd till enskild. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Kristianstads kommun 
inte ska utbetala bidrag för studier i utlandet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-21

Barnkonsekvensanalys, 2019-11-21
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 57

Revidering av delegeringsordning: Dokumenthante-
ringsplan
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 2019-11-05, enligt förvalt-
ningens förslag.

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

Sammanfattning
Dokumenthanteringsplanen är ett styrande dokument som anger hur 
förvaltningen ska hantera sina dokument. På grund av att det regelbundet 
sker förändringar av förvaltningens dokumenthantering behöver doku-
menthanteringsplanen revideras fortlöpande. Efter samråd med kom-
munjurist och kommunarkivarie föreslås att beslut om dokumenthantering 
i dokumenthanteringsplanen delegeras till förvaltningschef för vidaredele-
gering till arkivansvarig på central förvaltning. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera nu gällande 
delegeringsordning, senast reviderad vid BUN 2019-11-05, enligt 
förvaltningens förslag.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18

Barnkonsekvensanalys 2019-11-21
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