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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 28 april 2020 kl. 08:30
Rådhus Skåne, rum 108

Ärenden
Nr

1 Fastställande av dagordning

2 Val av justerare

3 Preliminärt program- och inriktningsutbud för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads 
kommun inför läsåret 2021/2022

2020/2458 

4 Svar på motion (SD) - Slöjförbud i för- och grundskolan 2019/8099 

5 Ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB om godkännande 
som huvudman för utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola; LBS Kreativa Gymnasiet Kristianstad

2020/1437 

6 Information

Daniél Tejera
Ordförande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 22

Tillägg i dagordningen
BUN  .

Tillägg under punkten information: 

- Information från förvaltningschef om läget i förvaltningen gällan-
de corona-pandemin.

- Information från förvaltningschef och ordförande gällande di-
stansdeltagande vid nämndssammanträden.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 23

Preliminärt program- och inriktningsutbud för gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan i Kristianstads 
kommun inför läsåret 2021/2022
Änr BUN 2020/2458 7.6.2

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

och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud in-
för läsåret 2021/2022 enligt föreliggande förslag.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktningsutbud inför 
läsåret 2021/2022.

Jämfört med preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasiesko-
lan och gymnasiesärskolan inför läsåret 2020/2021 föreslås att platser 
inom några program och inriktningar åter ingår. Vidare föreslås att lär-
lingsutbildning erbjuds.

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiesko-
lans och gymnasiesärskolans preliminära program- och inriktnings-
utbud inför läsåret 2021/2022 enligt föreliggande förslag.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-09.

Förslag till preliminärt program- och inriktningsutbud för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Kristianstads kommun inför läsåret 2021/2022 
2020-04-09.

Barnkonsekvensanalys 2019-04-09.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 24

Svar på motion (SD) - Slöjförbud i för- och grundsko-
lan
Änr BUN 2019/8099 1.2.6

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

 Besluta att avslå motionen att införa förbud mot huvudduk i kommu-
nens förskola och skola genom barn- och utbildningsnämndens yttran-
de.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Skolchef Agneta Ekner Carlsson föredrar ärendet.

Yrkande

Jacob Melin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun har genom Niclas Nilsson, 
Annelie Fälth Simonsson och Björn Söder i en motion från den 15 oktober 
2019 föreslagit kommunfullmäktige att besluta att Kristianstads kommun 
skyndsamt utreder hur ett förbud mot huvudduk i kommunens för- och 
grundskolor skulle kunna utformas. Ett förbud som ska gälla för elever.

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

Skolverket har gjort bedömningen är att ett sådant förbud skulle strida mot 
religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och 
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstift-
ningen.

Utifrån de styrdokument som reglerar verksamheten i förskola och skola är 
det således inte möjligt att införa ett generellt förbud för barn och elever 
att bära huvudduk.

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

 Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
 Besluta att avslå motionen att införa förbud mot huvudduk i kom-

munens förskola och skola genom barn- och utbildningsnämndens 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-09

Motion från Sverigedemokraterna 2019-10-15

Remiss från kommunledningskontoret 2019-12-11

Barnkonsekvensanalys 2020-04-07                                                                                            
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 25

Ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB om god-
kännande som huvudman för utökning av befintlig 
fristående gymnasieskola; LBS Kreativa Gymnasiet 
Kristianstad
Änr BUN 2020/1437 7.1.8

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektionen 

avseende ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB (Dnr BUN 
2020/1437- SI 2020-1061 Skolinspektionen) om godkännande som hu-
vudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
LBS Kreativa Gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun fr.o.m. 
läsåret 2021/2022 enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling
Verksamhetscontroller Anna Danielsson redovisar ärendet.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har av Skolinspektionen i enlighet med 2 kap 5 § i 
skollagen beretts möjlighet till yttrande över ansökan från Ljud- och Bild-
skolan LBS AB (Dnr 2020/1437- SI 2020-1061 Skolinspektionen) om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid LBS Kreativa Gymnasiet Kristianstad i Kristianstads 
kommun. 

Ansökan avser godkännande som huvudman för en utökning av inriktning-
en Informations- och Medieteknik inom Teknikprogrammet. Man avser att 
utöka med 12 platser per årskurs med start fr.o.m. läsåret 2021/2022.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Inriktningen Informations- och Medieteknik kommer med fullt utbyggd or-
ganisation omfatta 36 platser och vara fullt utbyggd 2023. 

Österänggymnasiet (Kristianstads kommun), Jensen Education och NTI 
Gymnasiet erbjuder Teknikprogrammet inriktning Informations- och 
Medieteknik. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammantagen bedömning 
av gymnasieskolornas planerade inriktningsval i Kristianstads kommun 
med närområde. Ansökta utbildningar som redan bedrivs kan påverkas av 
nya ansökningar om nyetablering och utökning av verksamhet i Kristian-
stads kommun. 

Överkapacitet vid etablering av sökt inriktning riskerar att medföra om-
ställning av organisationerna för aktuella program, både i gymnasieskola 
som drivs av Kristianstads kommun och befintlig fristående verksamhet. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Skolinspektio-
nen avseende ansökan från Ljud- och Bildskolan LBS AB (Dnr BUN 
2020/1437- SI 2020-1061 Skolinspektionen) om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 
vid LBS Kreativa Gymnasiet Kristianstad i Kristianstads kommun 
fr.o.m. läsåret 2021/2022 enligt barn- och utbildningsförvaltning-
ens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-02

Befolkningsprognos 2020-03-30

Remiss från Skolinspektionen (Dnr SI 2020:1061)

Översikt av Teknikprogrammet inriktning Informations- och Medieteknik i 
Kristianstads kommun

Barnkonsekvensanalys 2020-03-27
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BUNAU § 26

Information
Änr BUN 2020/2774 1.7.3

Beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

till handlingarna. 

Sammanfattning
Förestående flytt från Milnergymnasiet till C4 gymnasiet och Söder-
portgymnasiet

Skolchef Mattias Olsson informerar.

Nuläget för elever som utför praktiska moment

Skolchef Mattias Olsson informerar.

Information om nuläget för hantering av corona-pandemin

Förvaltningschef Kenth Olsson informerar om läget i Barn- och utbildnings-
förvaltningen.

Distansdeltagande på nämndssammanträde

Förvaltningschef Kenth Olsson och Ordförande Daniél Tejera informerar.
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