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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 25 februari 2020 kl. 13:00
Vinterstallet, Sporren

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Komplettering av intern kontrollrapport 2019 gällande 
kontrollpunkt 3 “Elevernas behov av extra anpassningar finns 
dokumenterade” inom gymnasieskola

2019/7317 

4 Svar till kommunrevisionen gällande granskning av 
skolplikten

2019/8138 

5 Svar till kommunrevisionen gällande granskning av barn- och 
utbildningsnämndens arbete rörande säkerhet i skolor

2019/7659 

6 Vuxenutbildningens kursutbud inför höstterminen 2020 2020/994 

7 Start av yrkeshögskoleutbildningar hösten 2020 2020/995 

8 Information

Daniél Tejera
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 8

Komplettering av intern kontrollrapport 2019 gällan-
de kontrollpunkt 3 “Elevernas behov av extra an-
passningar finns dokumenterade” inom gymnasie-
skola
Änr BUN 2019/7317 1.4.1

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

internkontrollrapport 2019 enligt föreliggande förslag. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna den komplette-
rande rapporten till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson redogör för kompletteringen. 

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. Inom det verksamhetsspecifika området ingår kontrollmålet: 
”Elevernas behov av extra anpassningar finns dokumenterade.” Utifrån den 
granskning som genomförts på ett antal gymnasieskolor framgår att det 
krävs åtgärder inom det kontrollerade området.  Det föreslås utbildning för 
berörda rektorer inom gymnasieskolan under 2020 som följs av en ny 
granskning av kontrollmålet under 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Centrala Elevhälsoenheten kommer att finnas med som stöd och samtals-
partner till skolledningen i fråga om vilka övriga insatser som kan vara re-
levanta. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna komplette-
ring av internkontrollrapport 2019 enligt föreliggande förslag. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna den kom-
pletterande rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-10

Intern kontroll 2019, kompletterande rapport 2020

Barnkonsekvensanalys, 2020-02-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 9

Svar till kommunrevisionen gällande granskning av 
skolplikten
Änr BUN 2019/8138 7.1.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjer för fullgörande av 

skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande samt upprättade 
blanketter och rutiner fastställs.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till kommunre-
visionen enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Åsa Hallén Olofsson redogör för förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har 
PwC genomfört en granskning av skolplikten. Utifrån den genomförda 
granskningen är kommunrevisorernas revisionella bedömning att barn- 
och utbildningsnämnden inte säkerställer ändamålsenliga rutiner för att 
säkerställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning.

Barn- och utbildningsnämnden har efter granskningen och enligt kommun-
revisionens rekommendationer tagit fram nya riktlinjer, rutiner samt 
blanketter för att säkerställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning 
enligt bilagt beslutsunderlag. 

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

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjer för fullgörande av 
skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande samt upprättade 
blanketter och rutiner fastställs.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till kommunre-
visionen enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-01-23

Sammanfattande svar till kommunrevisorerna 2020-01-23

Riktlinje för hantering av oroande frånvaro, reviderad 2020-01-20

Riktlinje för fullgörande av skolplikt vid utlandsvistelse 2020-01-20

Rutin kring registrering av elever i skolområdets hus gällande okänd vistel-
se och utlandsvistelse i Procapita 2020-01-13

Information gällande framtida registrering av elever i TED

Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt (blankett) 

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt (blankett) 

Ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse 
(blankett) 

Beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse 
(blankett)

Barnkonsekvensanalys 2020-01-20

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 10

Svar till kommunrevisionen gällande granskning av 
barn- och utbildningsnämndens arbete rörande sä-
kerhet i skolor
Änr BUN 2019/7659 5.5.1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för ett 

systematiskt kvalitetsarbete som förebygger, förhindrar och hanterar 
säkerheten i kommunens skolor och förskolor.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till kommunre-
visionen enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

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

Sammanfattning
Kommunrevisionen/PwC har granskat barn- och utbildningsnämndens 
arbete rörande det systematiskt kvalitetsarbete som förebygger, förhindrar 
och hanterar säkerheten i kommunens skolor. Granskningens syfte är att 
besvara följande revisionsfråga: Bedriver barn- och utbildningsnämnden 
ett systematiskt kvalitetsarbete som förebygger, förhindrar och hanterar 
säkerheten i kommunens skolor?

Resultatet blev sex rekommendationer från kommunens revisorer till barn- 
och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån 
dessa rekommendationer utarbetat efterfrågade rutiner och mallar för att 
säkerställa arbetet kring säkerhet i skolor och förskolor. En övergripande 
sida i "Metodboken" (förvaltningens digitala handbok) har skapats för allt 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

arbete med bäring på säkerhet i skolor och förskolor; t ex även avseende li-
kabehandling, trygghet och studiero samt systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Rutinerna gäller även för förskoleverksamhet i de delar som är applicerba-
ra för den.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för 
ett systematiskt kvalitetsarbete som förebygger, förhindrar och 
hanterar säkerheten i kommunens skolor och förskolor.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna svar till kom-
munrevisionen enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-24

Mall för lokal krisplan för skola och förskola

Svar utifrån genomförd granskning av barn- och utbildningsnämndens 
arbete rörande säkerhet i skolor 2002-01-24 

Revisionsrapport ”Granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete 
rörande säkerheten i skolor” från PwC 2019-11-20

Barnkonsekvensanalys 2020-01-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 11

Vuxenutbildningens kursutbud inför höstterminen 
2020
Änr BUN 2020/994 7.8.2

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

ens kursutbud inför höstterminen 2020 enligt föreliggande förslag.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om vuxenutbildningens 
kursutbud inför höstterminen 2020. Beslutet avser vilka kurser som ska 
ingå i utbudet med reguljär undervisning. Ytterligare kurser kommer att 
kunna erbjudas individuellt med nätbaserad distansundervisning.

Jämfört med vårterminen 2020 utgår tre kurser, Biologi 2, Fysik 2 och Kemi 
2. Kurserna utgår med anledning av att väldigt få önskar läsa dessa kurser 
under en hösttermin och  liksom andra kurser som inte ingår utbudet 
kommer dessa istället att kunna erbjudas individuellt med nätbaserad 
distansundervisning. Däremot är det många som önskar läsa dessa kurser 
under en vårtermin och därför kommer kurserna åter att föreslås ingå i 
utbudet inför vårterminen 2021. Inga kurser tillkommer.

Erbjudna kurser, som inte är behörighetsgivande för vidare studier, startar 
inte vid för få sökande.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa vuxenutbild-
ningens kursutbud inför höstterminen 2020 enligt föreliggande för-
slag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Förslag till vuxenutbildningens kursutbud inför höstterminen 2020 2020-
02-07.

Barnkonsekvensanalys 2020-02-07.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 12

Start av yrkeshögskoleutbildningar hösten 2020
Änr BUN 2020/995 7.8.2

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbildningar-

na Bryggeritekniker, Möbel- och inredningssnickare, Specialistunder-
sköterska – Äldres hälsa och ohälsa och Stödpedagog inom funktions-
hinderområdet ska starta hösten 2020.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om start av yrkeshögskole-
utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskola har godkänt Kristianstads kommuns ansö-
kan om tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningarna Bryggeritekni-
ker, Möbel- och inredningssnickare, Specialistundersköterska – Äldres 
hälsa och ohälsa och Stödpedagog inom funktionshinderområdet med start 
hösten 2020.

Bryggeritekniker och Möbel- och inredningssnickare är yrkeshögskoleut-
bildningar som Kristianstads kommun sedan tidigare bedriver och som i 
likhet med övriga yrkeshögskoleutbildningar har goda resultat där näst 
intill samtliga studerande som examinerats har erbjudits en anställning i 
direkt anslutning till examen. Specialistundersköterska – Äldres hälsa och 
ohälsa och Stödpedagog inom funktionshinderområdet är nya yrkeshög-
skoleutbildningar som Kristianstads kommun tidigare inte har bedrivit.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Inför hösten 2020 ansökte Kristianstads kommun om att kunna starta fem 
yrkeshögskoleutbildningar varav en inte godkändes, Kock – fördjupning in-
om varmkök och hållbart arbete. Denna var ett förslag till en ny yrkeshög-
skoleutbildning som Kristianstads kommun tidigare inte har bedrivit.

För närvarande bedrivs, utöver Bryggeritekniker och Möbel- och inred-
ningssnickare, yrkeshögskoleutbildningarna Bagare och konditor, Medi-
cinsk sekreterare, Redovisningskonsult och Tandsköterska i Kristianstads 
kommuns regi.

Bryggeritekniker är godkänd för två starter, 2020-2021, med 25 platser 
vardera och omfattar 215 yh-poäng. Studierna bedrivs på heltid under ett 
år.

Möbel- och inredningssnickare är godkänd för tre starter, 2020-2022, med 
14 platser vardera och omfattar 400 yh-poäng. Studierna bedrivs på heltid 
under två år. Eftersom det under de senaste åren har varit för få sökande 
som har kunnat antas till denna yrkeshögskoleutbildning och att det med-
för en på sikt svår ekonomisk situation för Kristianstads kommuns yrkes-
högskoleutbildningar så är det nödvändigt att det till denna yrkeshögskole-
utbildning framöver antas till samtliga platser med ett lämpligt överintag. 
Om så inte är möjligt ska denna yrkeshögskoleutbildning inte starta.

Specialistundersköterska – Äldres hälsa och ohälsa är godkänd för två 
starter, 2020-2021, med 30 platser vardera och omfattar 200 yh-poäng. 
Studierna bedrivs med Hässleholm, Osby och Sibbhult som studieorter 
utöver Kristianstad och på halvtid under två år.

Stödpedagog inom funktionshinderområdet är godkänd för fem starter, 
2020-2024, med 30 platser vardera och omfattar 200 yh-poäng. Studierna 
bedrivs på distans och på halvtid under två år.

Yrkeshögskoleutbildningar finansieras genom riktade statsbidrag.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yrkeshögskoleutbild-
ningarna Bryggeritekniker, Möbel- och inredningssnickare, Specia-
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

listundersköterska – Äldres hälsa och ohälsa och Stödpedagog inom 
funktionshinderområdet ska starta hösten 2020.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-07.

Myndigheten för yrkeshögskolans beslut 2020-01-07.

Barnkonsekvensanalys 2020-02-07.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 13

Information
Änr BUN 2020/1240 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till 

handlingarna. 

Sammanfattning
Effektiviseringar inom förskolan 2020

Förvaltningschefen informerade om exempel på planerade effektivisering-
ar inom förskolan utifrån uppdrag i budget 2020.
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