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Datum

2018-09-19

Barn- och skolnämnden
Tid:

Tisdagen den 25 september 2018, klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum ”Osby”, kommunhuset, Osby

Ärende
1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

Informationsärenden

4

Anmälan av delegationsbeslut

5

Delårsbokslut 31 augusti 2018 inkl. uppföljning av nämndsmålen

6

Redovisning av anmälda kränkningar och utredningar

7

Datorer grundskolan

8

Riktlinjer dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU och LVM

9

Skolpliktsbevakning

10 Yttrande Hantverkaren 9
11 Ansökan om utökande platser på Prästgårdens förskola

Daniel Landin (S)

Marit Löfberg

Ordförande

Sekreterare

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Serviceförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Datum

2018-09-04
Serviceförvaltningen
Marit Löfberg, 0479-528254
marit.lofberg@osby.se

Informationsärenden till barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden 2018-09-25

-

Visseltoftaskolan

-

Moduler Trulsagården

-

Plan för lokaler förskola och grundskola

-

Lärarbehörighet

-

Stöd för verksamhetsutveckling för nyanlända (Skolverket)

-

Statsbidrag Likvärdig skola

-

Budgetarbetet 2019

-

Dialog nämndplan 2019

-

Avvikande händelser barn- och familjeenheten 1 jan – 30 juni 2018
Bilaga; daterad den 14 augusti 2018 från 1:e socialsekreterare
Helena Lööf och enhetschef Carina Alpar.

-

Ärenden till Barn- och elevombudet (BEO och Skolinspektionen

-

Ärenden Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809
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Datum

2018-08-14

Avvikande risker och händelser kopplat till
verksamhetens kvalitet på Barn- och familjeenheten
under januari – juni 2018.
En avvikande händelse är ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En risk är
ett tänkbart avsteg från verksamhetens kvalitet. Samtlig personal ska anmäla
risker eller avvikelser i verksamheten. För att bakomliggande orsaker till
avvikelserna ska bli tydliga är det viktigt att varje avvikelse utreds,
analyseras och används i förbättringsarbetet.
Utifrån Osby kommuns riktlinjer och rutin för hantering av avvikande
händelser och risker ska dessa rapporteras av medarbetare.
Under perioden januari – juni 2018 har en avvikande händelse rapporterats
på Barn- och familjeenheten. Händelsen avsåg en bilresa i samband med
umgänge mellan barn och förälder, då ett barn åkte i en bilstol som var
felaktigt placerad. Den medarbetare som körde bilen rapporterade själv
händelsen. Efter händelsen upprättades en ”lathund” som hjälp för
medarbetarna i att välja rätt bilstol för olika åldrar samt hur dessa placeras i
bilen. ”Lathunden” finns skriftligt och har också gåtts igenom vid APT
2018-06-13. Den avvikande händelsen bedöms därför vara åtgärdad.
Arbetet med att uppmärksamma och rapportera avvikande händelser och
risker i verksamheten kommer att fortsätta genom att det under hösten tas
upp för dialog på personalmöte.

Helena Lööf
1:e socialsekreterare

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun
283 80 Osby

Carina Alpar
Enhetschef

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Delegationsbeslut Barn- och skolnämnden
maj-augusti 2018
Delegationspunkt 6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda
omständigheter kring anmälda kränkningar m.m.
Enhet Grundskola
Åk F-3 Åk 4-6
Rektor Hasslarödsskolan F-9
9
Rektor Parkskolan
Rektor Klockarskogsskolan
7
Rektor Killebergsskolan
1

Åk 7-9
2
3
1

Annan Totalt
11
3
7
2

Delegationspunkt 8.3 Skyldighet att skyndsamt utreda
omständigheter kring anmälda kränkningar
Enhet
Rektor Klockarskogsskolan

Antal
1

Delegationspunkt 2.35 Beslut angående riktade statsbidrag
Enhet
Verksamhetsutvecklare

Antal
2

Delegationspunkt 8.1 Beslut om erbjudande av utbildning vid
fritidshem med hänsyn till elevens särskilda behov eller
föräldrarnas förvärvsarbete
Enhet
Rektor Parkskolan F-6
Rektor Parkskolan 7-9
Rektor Klockarskogsskolan

Antal
1
2
1

Delegationspunkt 4.1 Erbjudande om fortsatt placering i
förskolan med hänvisning till barnets behov
Enhet
Förskolechef Solklinten

Antal
2

Delegationspunkt 6.3 Beslut om tidigare skolstart respektive
uppskjuten skolplikt
Enhet

Antal

Områdeschef grundskola

3

Delegationspunkt 2.28 Tilläggsbelopp för extraordinära insatser
för enskild elev efter särskild prövning enligt ansökan
Enhet
Ekonomihandläggare

Antal
1

Delegationspunkt 4.2 Beslut om placering av barn i förskolan
med hänvisning till barnets behov av särskilt stöd
Enhet
Områdeschef grundskola

Antal
3

Delegationspunkt 2.2 Huvudmannens yttrande till
Skolinspektionen
Enhet
Förvaltningschef

Antal
2
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Anledning: Maj

Beslutsdatum = 2018-05-01 - 2018-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
72644

2018-05-02

Polisanm 12:10 SoL
Alpar, Carina
misst brott mot underårig

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72792

2018-05-08

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72793

2018-05-08

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72835

2018-05-09

Utredn 11:1
Malm, Andreas
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72893

2018-05-14

Utredn 11:1
Malm, Andreas
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72911

2018-05-08

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72912

2018-05-08

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72913

2018-05-08

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Anledning: Maj

Beslutsdatum = 2018-05-01 - 2018-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
72955

2018-05-16

Utredn 11:1
Ohlson, Clara
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72963

2018-05-15

Öppenvård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72969

2018-05-17

Utredn 11:1
Nyström, Helena
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72983

2018-05-17

Omed omh 6 § LVU miljö BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

72985

2018-05-17

Famhem 11 § LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73100

2018-05-22

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73102

2018-05-21

Utredn 11:1
Ohlson, Clara
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73125

2018-05-22

Öppenvård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Ohlson, Clara

BoS/AU/Ordf

Sundin, Anneli
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Anledning: Maj

Beslutsdatum = 2018-05-01 - 2018-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73189

2018-05-21

Utredn 11:1
Lööf, Helena
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73190

2018-05-21

Utredn 11:1
Lööf, Helena
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73191

2018-05-21

Utredn 11:1
Lööf, Helena
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73192

2018-05-21

Utredn 11:1
Lööf, Helena
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73193

2018-05-21

Utredn 11:1
Lööf, Helena
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73209

2018-05-24

Utredn 11:1
Malm, Andreas
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73272

2018-05-25

Sär Kostnader Öppna
insatser

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Brobeck, Nina

357,00
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Anledning: Maj

Beslutsdatum = 2018-05-01 - 2018-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73400

2018-05-17

Polisanm 12:10 SoL
Alpar, Carina
misst brott mot underårig

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73406

2018-05-30

Fk - underhållsstöd

Malm, Andreas

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73443

2018-05-17

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73444

2018-05-22

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73492

2018-05-31

Avsluta utredn 0-17 med Nyström, Helena
insats

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73806

2018-05-08

Avsluta utredn pågående BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Antal beslut:
Källa: Treserva

29
Sida 4(4)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-06-26 15:11

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 1(2)

Anledning: Maj

Beslutsdatum = 2018-05-01 - 2018-05-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Beslutsfattare = Alpar Carina, BoS/AU/Ordf, Brobeck Nina,
Hagberg Jenny, Hasani Albina, Lööf Helena, Sjöbeck Anna; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
72728

2018-05-04

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

72751

2018-05-07

Upplysningar 6:20 FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

72774

2018-05-08

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

72901

2018-05-04

Överflytt av
faderskapsutr till annan
kommun

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

72974

2018-05-14

Upplysningar 6:20 FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

72979

2018-05-04

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

72980

2018-05-04

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

73194

2018-05-23

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73239

2018-05-22

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73276

2018-05-24

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

Källa: Treserva
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Anledning: Maj

Beslutsdatum = 2018-05-01 - 2018-05-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Beslutsfattare = Alpar Carina, BoS/AU/Ordf, Brobeck Nina,
Hagberg Jenny, Hasani Albina, Lööf Helena, Sjöbeck Anna; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73310

2018-05-14

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

73311

2018-05-28

Ej godkänna avtal
Vårdnad

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

73336

2018-05-23

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73398

2018-05-21

Bekräft MF protokoll
Gem vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

Antal beslut:
Källa: Treserva
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Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73647

2018-06-07

Öppenvård

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73659

2018-06-07

Öppenvård

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73680

2018-06-05

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73681

2018-06-05

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73685

2018-06-05

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73687

2018-06-05

Famhem 11 § LVU

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73689

2018-06-07

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73723

2018-06-05

Avsluta Ansöka om vård BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73724

2018-06-05

Avsluta Ansöka om vård BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73726

2018-06-11

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73727

2018-06-05

Avsluta Ansöka om vård BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73728

2018-06-05

Avsluta Ansöka om vård BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73729

2018-06-05

Avsluta Ansöka om vård BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73730

2018-06-11

Avsluta utredning,
pågående insats fortgår

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73732

2018-06-11

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73745

2018-06-05

Vård i hemmet 11 § LVU BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73747

2018-06-05

Umgängesreglering 14 § BoS/AU/Ordf
2 st LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73750

2018-06-08

Öppenvård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Nyström, Helena

Schnoor, Marie
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Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73751

2018-06-11

Öppenvård

Schnoor, Marie

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73753

2018-06-11

Öppenvård

Schnoor, Marie

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73757

2018-06-12

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73760

2018-06-05

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73761

2018-06-05

Hemlig vistelseort 14 § 2 BoS/AU/Ordf
st LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73762

2018-06-05

Famhem 11 § LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73785

2018-06-12

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73793

2018-06-13

Avsluta Ansöka om vård BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73794

2018-06-13

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

BoS/AU/Ordf

BoS/AU/Ordf

216 200,00

Sida 3(7)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:29

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 4(7)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73795

2018-06-13

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73815

2018-06-05

Avsluta utredn pågående BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73826

2018-06-14

Öppenvård

Nilsson, Elin

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73857

2018-06-15

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73873

2018-06-15

Öppenvård

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73879

2018-06-05

Avslag HVB

Szymanski, Dennis

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73881

2018-06-05

Öppenvård

Szymanski, Dennis

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73888

2018-06-05

Kontaktpers

Szymanski, Dennis

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

73935

2018-06-05

Avsluta utredn 0-17 med Szymanski, Dennis
insats

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Sida 4(7)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:29

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 5(7)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73936

2018-06-18

Stödboende Tillfälligt
SoL

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74003

2018-06-19

Stödboende Tillfälligt
SoL

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74221

2018-06-26

Särskilda kostnader
Famhem

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

16 096,00

74222

2018-06-26

Särskilda kostnader
Famhem

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

12 630,00

74223

2018-06-26

Särskilda kostnader
Famhem

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

5 630,00

74224

2018-06-26

Särskilda kostnader
Famhem

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

9 700,00

74225

2018-06-26

Särskilda kostnader
Famhem

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

4 100,00

74318

2018-06-28

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74319

2018-06-28

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Sida 5(7)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:29

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 6(7)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
74322

2018-06-28

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74334

2018-06-27

Överklagan rätt tid

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74335

2018-06-26

Överklagan rätt tid

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74336

2018-06-28

Överklagan rätt tid

Sjöbeck, Anna

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74410

2018-06-20

Utredn 11:1 Ansökan 18- Nyström, Helena
20

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74453

2018-06-20

Avsluta utredn 0-17 utan Brobeck, Nina
åtgärd

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74477

2018-06-19

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Ohlson, Clara

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74481

2018-06-19

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Ohlson, Clara

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74482

2018-06-19

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Ohlson, Clara

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74554

2018-06-20

Lägga ner utredning

Sundin, Anneli

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Sida 6(7)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:29

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 7(7)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
74562

2018-06-18

Utredn 11:1
Szymanski, Dennis
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74599

2018-06-05

Avsluta utredning,
pågående insats fortgår

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74762

2018-06-28

Famhem 11 § LVU

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74767

2018-06-28

Famhem SoL

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74823

2018-06-28

Famhem/jourhem
Tillfälligt SoL

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74825

2018-06-28

Famhem/jourhem
Tillfälligt SoL

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75419

2018-06-07

Öppenvård

Lööf, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Antal beslut:
Källa: Treserva

62
Sida 7(7)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:32

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 1(3)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Beslutsfattare = Alpar Carina, BoS/AU/Ordf, Brobeck Nina,
Hagberg Jenny, Hasani Albina, Lööf Helena, Sjöbeck Anna; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73670

2018-06-05

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

73733

2018-06-11

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73777

2018-06-12

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73778

2018-06-05

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Alpar, Carina

Familjerätt

IFO Familjerätt

73779

2018-06-05

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Alpar, Carina

Familjerätt

IFO Familjerätt

73780

2018-06-05

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Alpar, Carina

Familjerätt

IFO Familjerätt

73948

2018-06-19

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73949

2018-06-19

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73950

2018-06-13

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

73969

2018-06-19

Godkänna avtal om
Vårdnad

Hasani, Albina

Familjerätt

IFO Familjerätt

Källa: Treserva

Sida 1(3)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:32

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 2(3)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Beslutsfattare = Alpar Carina, BoS/AU/Ordf, Brobeck Nina,
Hagberg Jenny, Hasani Albina, Lööf Helena, Sjöbeck Anna; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
73970

2018-06-19

Godkänna avtal om
Vårdnad

Hasani, Albina

Familjerätt

IFO Familjerätt

73971

2018-06-19

Godkänna avtal om
Vårdnad

Hasani, Albina

Familjerätt

IFO Familjerätt

74035

2018-06-20

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

74170

2018-06-25

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Alpar, Carina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

74236

2018-06-26

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

74237

2018-06-26

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

74999

2018-06-01

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Sjöbeck, Anna

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

75422

2018-06-01

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

75427

2018-06-01

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

75435

2018-06-04

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

Källa: Treserva

Hagberg, Jenny

Sida 2(3)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:32

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 3(3)

Anledning: Juni

Beslutsdatum = 2018-06-01 - 2018-06-30; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Beslutsfattare = Alpar Carina, BoS/AU/Ordf, Brobeck Nina,
Hagberg Jenny, Hasani Albina, Lööf Helena, Sjöbeck Anna; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
FB

Antal beslut:
Källa: Treserva

20
Sida 3(3)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:35

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 1(5)

Anledning: Juli

Beslutsdatum = 2018-07-01 - 2018-07-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
74405

2018-07-02

Överklagan rätt tid

74416

2018-07-02

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74447

2018-07-03

Sär Kostnader Öppna
insatser

Sundin, Anneli

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74544

2018-07-05

Stödboende Tillfälligt
SoL

Johansson, Mia

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74555

2018-07-06

Avge Yttr m a a överkl av BoS/AU/Ordf
beslut

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74558

2018-07-09

Avge Yttr m a a överkl av BoS/AU/Ordf
beslut

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74579

2018-07-10

Avge Yttr m a a överkl av BoS/AU/Ordf
beslut

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74602

2018-07-11

Avge Yttr m a a överkl av BoS/AU/Ordf
beslut

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74603

2018-07-06

Omed omh 6 § LVU miljö BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

650,00

Sida 1(5)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:35

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 2(5)

Anledning: Juli

Beslutsdatum = 2018-07-01 - 2018-07-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
74604

2018-07-06

HVB 11 § LVU

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74860

2018-07-09

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn Alpar, Carina
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74865

2018-07-12

Utredn 11:1
Ohlson, Clara
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74890

2018-07-09

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn Alpar, Carina
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74911

2018-07-12

Omed omh 6 § LVU miljö BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

74975

2018-07-18

Sär Kostnader Öppna
insatser

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75009

2018-07-25

Utredn 11:1
Ohlson, Clara
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75048

2018-07-25

Avsluta utredn 0-17 utan Brobeck, Nina
åtgärd

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75074

2018-07-24

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Sundin, Anneli

BoS/AU/Ordf

31 500,00

959,00

Sida 2(5)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:35

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 3(5)

Anledning: Juli

Beslutsdatum = 2018-07-01 - 2018-07-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
75075

2018-07-24

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75076

2018-07-24

Avsluta utredning,
pågående insats fortgår

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75080

2018-07-27

Famhem SoL

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75085

2018-07-24

Avsluta utredn pågående BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75086

2018-07-24

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75094

2018-07-24

Avsluta utredn pågående BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75095

2018-07-24

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75096

2018-07-09

Famhem 11 § LVU

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75097

2018-07-24

Famhem 11 § LVU

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

Sida 3(5)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:35

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 4(5)

Anledning: Juli

Beslutsdatum = 2018-07-01 - 2018-07-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
75107

2018-07-24

Avsluta utredn pågående BoS/AU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75108

2018-07-24

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75191

2018-07-31

Överklagan rätt tid

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75194

2018-07-31

Överklagan rätt tid

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75195

2018-07-31

Överklagan rätt tid

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75222

2018-07-09

Famhem 11 § LVU

BoS/AU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75282

2018-07-10

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75283

2018-07-02

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75284

2018-07-10

Fk - ändring mott av
barnbidrag

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:35

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 5(5)

Anledning: Juli

Beslutsdatum = 2018-07-01 - 2018-07-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende
= IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
75426

2018-07-25

Polishandräckning vård
43 § LVU

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75440

2018-07-13

Famhem SoL

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75465

2018-07-31

Särskilda kostnader eget Lööf, Helena
boende

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

75482

2018-07-24

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

BoS/AU/Ordf

400,00

Antal beslut:
Källa: Treserva
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2018-08-15 15:33

Beslutsnr

Beställd av: Anna Sjöbeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 1(1)

Anledning: Juli

Beslutsdatum = 2018-07-01 - 2018-07-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Beslutsfattare = Alpar Carina, BoS/AU/Ordf, Brobeck Nina,
Hagberg Jenny, Hasani Albina, Lööf Helena, Sjöbeck Anna; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
74446

2018-07-03

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

74979

2018-07-24

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

74993

2018-07-24

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

75030

2018-07-25

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

75109

2018-07-30

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

75243

2018-07-17

Umg stöd genomförbart

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

75429

2018-07-31

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

75432

2018-07-31

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

75433

2018-07-31

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

Antal beslut:
Källa: Treserva
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2018-08-22
Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Budgetuppföljning 2018
Dnr BSN/2018:47 042

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden godkänner delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31
augusti 2018 med ett….
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby
kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa en
delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos för hela året.
Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett dokument för
budgetuppföljning.
Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning samt prognos
över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning av den troliga utvecklingen
under resterade delen av verksamhetsåret finnas med.

Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2018, Barn- och skolnämnden

Cindy Balte

Mia Johansson

Verksamhetscontroller

Förvaltningschef Barn och skola

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Områdeschef förskola
Områdeschef grundskola
Enhetschef barn- och familjeenheten

Delårsrapport augusti 2018
Barn- och skolnämnden
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UPPFÖLJNING
PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Barn- och skolförvaltningen har tagit fram en Digitaliseringsstrategi för 2018-2020 med målsättningen
att utveckla nya metoder i ledarskapet, undervisningen, interna processer för medarbetare samt att
öka tillgänglighet för medborgare.
Under vårterminen har grundskolan infört ett digitalt skolval och skolbyte för att underlätta
vårdnadshavares val av skola samt för en mer rättssäker och effektiv handläggning.
Barn- och skolnämnden har beslutat att samlokalisera förskola och skola i Killeberg med hjälp av
moduler fram tills den nya förskolan och grundskolan är byggda.
Ritningar för de nya förskolorna i Osby och Lönsboda är klara och byggstart i Lönsboda förväntas bli i
november 2018.
Barn- och skolnämnden har beslutat att Visseltoftaskolans profil ska vara "Natur och teknik".
I väntan på nya skolor och ändamålsenliga lokaler måste grundskolans lokalbrist tillfälligt lösas med
hjälp av moduler och befintliga skolor. Under läsåret 2018/19 ska åk 3 på Parkskolan ha sin
undervisning på Visseltoftaskolan.
Skolverket har bjudit in Osby kommun till en ny satsning kring nyanländas lärande i förskola,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. En nulägesanalys med identifierade
utvecklingsområden ska tas fram under höstterminen 2018 för att sedan kunna genomföra olika
insatser fram till juli 2020.
I samverkan med Älmhults kommun erbjuds kommunens barnskötare i förskolan en utbildning med
syfte att stärka barnskötarens roll utifrån hens uppdrag i relation till läroplanen.
Budgetuppföljningen i april 2018 pekade på en negativ avvikelse. Barn- och skolnämnden beslutade
att öka upp barnantalet på förskolans avdelningar till 18 barn i snitt och därmed minska antalet
avdelningar totalt i kommunen. Detta beslut medförde även en ny struktur för 15-timmarsbarnen.
Förändringen innebar att barnen erbjuds tre timmar per dag fem dagar i veckan.
Den övergripande barn- och elevhälsan har arbetat med ett framtagande av ett barnrättssystem som
inkluderar vartenda barn i kommunen. Systemet ska garantera att alla barn får det stöd de behöver
samt att olika myndigheter samverkar för bästa resultat. Ett förslag till fortsatt arbete finns och ska
beslutas av kommunens ledning.
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MÅLUPPFYLLSELSE
Fullmäktigemål och nämndmål

Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.
Barn och elever har kunskap och medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för
hälsan, miljön och samhället.
Analys av resultatet
Resultatet mäts med enkät i oktober.
Genomförda insatser och några slutsatser
Osby kommun deltar i Öckerömetoden, vilket långsiktigt ska leda till minskat alkohol- och
droganvändande för ungdomar. Tredje omgången av enkäter genomfördes i augusti 2018.
Målgruppen är ungdomar i åk 7-9, men insatserna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och
föreningsliv. Resultatet från augusti 2018 visar att användandet av alkohol, tobak och andra droger
har fortsatt minska gällande åk 7 och 9, men ökat i åk 8 i förhållande till 2017 års enkäter. Det visar
även att vårdnadshavare till de ungdomar som varit med i projektet från start har ökat sin medveten
kring att inte köpa ut/ge sina barn alkohol samt att barnen upplever att deras vårdnadshavare inte
tillåter att det dricker alkohol. Under hösten 2018 kommer personal från FamiljeHuset att delta vid
föräldramöten för årskurs sju på tre olika skolor för att presentera stödinsatser för föräldrar och
ungdomar då det finns misstankar om användande av alkohol, tobak och droger.
Enkätsvaren hösten 2017 visade att förskolebarnen, deras föräldrar och personalen är nöjda eller
mycket nöjda med sin förskola. Resultatet visade att 75% av förskolans personal ansåg att förskolan
bedriver ett medvetet pedagogiskt arbete om den egne livsstilens betydelsen för hälsa, miljö och
samhället. Hela 92% av föräldrarna ansåg att förskolan ger barnen en god balans. Nya enkäter
kommer att genomföras under hösten 2018 och för året aktuella siffror presenteras i årsbokslutet.
Fritidshemmen utgör en viktig del av elevernas skoldag. Enkätsvaren 2017 visade ett mycket gott
resultat. Enkätsvaren för fritidshemmen visade en god måluppfyllelse för såväl elever, vårdnadshavare
och personal. Ny enkät besvaras under hösten 2018 och resultatet rapporteras i årsbokslutet.
Grundskolan har i samarbete med organisationen "Friends" genomfört ett projekt där elever arbetet
med förebyggande åtgärder mot kränkande behandling.
Två förskolor och två grundskolor arbetar utifrån Grön Flagg, vilket innebär ett aktivt arbete med
hållbar utveckling med fokus på ökad medvetenhet om miljön, hälsan, samhället och om hur man själv
kan påverka sin livsstil.
Förskolecheferna och områdeschefen ska under 2018 fokusera på vad som kan kännetecknas en
hälsofrämjande miljö i förskolan.
Förskolan och grundskolan fortsätter arbetet med att skapa smidiga övergångar mellan
verksamheterna för elever och deras familjer.
Eftersom hälsofrämjande insatser är ett politiskt mål har alla delar av verksamheten arbetat fram
planer som har verkställts under våren 2018 och resultatet mäts med enkät i oktober.
Indikatorer

Mål

Utfall

Andel barn och elever som är medvetna om livsstilens betydelse
Andel barn och elever i årskurs 7-9 som anger att de provat alkohol, droger, tobak och
snus
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Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Barn och ungdomar använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande.
Genomförda insatser och analys av resultat
Skolledare har under våren 2018 deltagit i en kompetensutvecklande insats från Skolverket; "Leda
digitalisering". Syftet är att skolledarna ska bli mer bekväma med att leda det förändringsarbetet som
digitaliseringen innebär. Alla förskolor och grundskolor har utarbetade utvecklingsplaner vid
höstterminens start.
För att stärka effekterna av förändringsarbetet har förstelärare med digitaliseringen anställts inom
grundskolan. Inom förskolan startar en gemensam utvecklingsgrupp som arbetar med frågan.
Tidigare enkät (hösten 2017) visade att förskolans, fritidshemmens och förskoleklassernas tillgång till
digitala verktyg är begränsad och därmed också användningen. Alla använde inte digitala verktyg
dagligen. Infomentor används som informationskanal till vårdnadshavare.
Inom grundsärskolan använde elever och pedagoger digitala verktyg dagligen i undervisningen.
Pedagogerna uppgav att kunskaper om vilka verktyg som skulle passa bäst samt användandet bör
utvecklas, enligt enkät hösten 2017.
I enkäten 2017 påtalade pedagogerna inom grundskolan bristen av digitala verktyg. Under våren 2018
införskaffades 130 nya datorer till grundskolan och 30 iPads till förskolan.
Skoldatateket har startat och säkerställer att elever i behov extra anpassningar och särskilt stöd får
tillgång till alternativa verktyg utifrån sina behov. Det har inte gjorts några specifika mätningar gällande
elevers måluppfyllelse, men lärare beskriver att digitala verktyg skapat förutsättningar för enskilda
elevers måluppfyllelse.
Förskollärarna har genom det regionala kommunnätverket med Tingssryd, Sölvesborg och älmhult
deltagit i en föreläsning om digitalisering.
Grundskolans skolbibliotekarier ger stöd i att lära elever kring källkritiskt tänkande.
Resultatet mäts igen med enkät i oktober/november.
Slutsatser
Förskolecheferna fortsätter sitt arbete i enlighet med Skolverkets moduler om digitalisering. Alla
anställda inom förskolan har ett eget mål för sin digitala kompetensutveckling. Nästa steg är nu en
plan för digital utrustning av förskolorna.
I förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna påverkar nuvarande tillgång av datorer och Ipads
möjligheten att använda interaktiva verktyg i undervisningen. Även lärarens kunskap om användandet
blir avgörande för hur mycket interaktiva verktyg används.
För fritidshemmen behöver alla i personalen ha tillgång till en dator. Detta gäller även förskolepedagogerna inom förskolan.
Grundsärskolan använder digitala verktyg för att stötta elevernas lärande, men behöver mer kunskap
om olika verktyg och handhavandet.
Förskolans och grundskolans ledare har genom kompetensutvecklingen under våren skapat en bild av
hur en mer digitaliserad undervisning kan se ut samt vilka verktyg som denna kräver.
Indikatorer

Mål

Utfall

Andel elever i förskolan och grundskolan som dagligen använder digitala verktyg i sitt
lärande
Andel pedagoger som dagligen använder digitala verktyg i undervisningen
Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev
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Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att
forma ett tryggt liv.
Barn och ungdomar ska få det stöd de behöver för att må bra och utvecklas i hem,
förskola och grundskola.
Analys av resultatet och genomförda insatser
Föräldrautbildningar Familjeverkstan och barngrupp har genomförts på FamiljeHuset under
vårterminen. Två ungdomsbehandlare på FamiljeHuset ska under hösten påbörja föräldrautbildningen
Aktivt Föräldraskap för tonårsföräldrar.
Förskolecheferna har beslutat konkreta åtgärder för arbetet med att motverka kränkande behandling.
Varje anställd pedagog vara medveten om innehållet, samt agera utifrån respektive förskolas plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Nästan all personal anser att det finns ett medvetet arbete
mot kränkningar, att personal ingriper, diskuterar åtgärder och uppfattning om vad kränkning är. Över
90% av föräldrarna upplever att förskolan arbetar aktivt med tryggheten på förskolan.
Senaste enkätresultatet (hösten 2017) för förskoleklasserna var mycket bra för elever, föräldrar och
personal. För att kunna möta eleven på bästa sätt har skolan ett pågående samarbete med förskolan
kring övergången till förskoleklass. God övergång skapar trygghet.
Vid senaste mätningen visade resultatet att fritidshemmens elever är mycket nöjda med den skapade
tryggheten på fritidshemmen (95%) och även föräldrarna upplever att fritidshemmen ger barnen en
trygghet (86%). Personalen redovisar en hög medvetenhet om arbetet med att skapa trygga miljöer
och ett målmedvetet arbete mot kränkande behandling. Flera fritidshem har kompletterat enkäten med
"trygghetsvandringar" inom- och utomhus. Detta gällde även förskoleklassens elever.
Inom grundskolan bedrivs ett medvetet arbete med att skapa trygga miljöer, t ex genom
trygghetsvandringar och strukturerade rastaktiviteter.
Under våren 2018 har ett stort utvecklingsarbete inom den övergripande elevhälsan påbörjats. Arbetet
syftar till att skapa ett barnrättssystem för alla barn. Fem tjänstemän har dessutom besökt Falu
kommun som är ledande i Sverige med ett liknande system.
Resultat mäts igen i oktober/november genom enkät.
Slutsatser
Förskolornas arbete mot kränkningar har varit aktivt men syns ännu inte i resultatet. Antalet
anmälningar till huvudmannen är få. Kompetensutveckling för all personal behövs för att kränkningar
ska komma till huvudmannens kännedom.
Grundskolorna har goda rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt upprättande
av åtgärdsprogram. Det har även genomförts kompetensutveckling kring lågaffektivt bemötande samt
NPF, för att på ett bättre sätt kunna ge elever rätt stöd och bemötande.
Genom att alla lärare använder språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen får alla elever
en mer tillgänglig undervisning. Nyanlända elever får ett bra mottagande och kommer snabbt i
skolgång. Lärare känner en större säkerhet i mötet med nyanlända elever. Vi har hjälpmedel som
stödjer och ger dem ökad möjlighet till måluppfyllelse.
Nytt resultat mäts med enkät i oktober/november.
Indikatorer

Mål

Utfall

Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för
att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i förskola och grundskola
Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för
att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i kontakt med socialtjänsten
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DRIFTSREDOVISNING
Driftredovisning
Belopp i tkr

Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader

Utfall
innevarande
år

Budget
innevarande
år

Utfall fjolår

Differens

perioden

perioden

perioden

budget-utfall

30 943

23 356

30 306

144 519

140 651

11 041

11 248

Budget helår

Prognos
helår

-7 587

35 013

41 400

136 786

-3 868

210 838

215 743

11 222

207

16 993

16 800

Övriga kostnader

32 012

27 850

30 895

-4 162

42 766

51 291

Summa kostnader

187 572

179 749

178 903

-7 823

270 597

283 834

Resultat exkl
kapitalkostnader

-156 629

-156 393

-148 597

236

-235 584

-242 434

Kapitalkostnader

9 720

9 720

9 797

0

14 537

14 538

Resultat inkl
kapitalkostnader

-166 349

-166 113

-158 394

236

-250 121

-256 972

Kommentarer till helårsavvikelser
I prognosen 2018-08-31 redovisar Barn- och skolnämnden ett underskott på cirka 6 800 tkr.
Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för elevassistenter inom grundskolan. De
budgeterade kostnaderna för elevassistenter är minskade i 2018 års budget och verksamheterna har
inte kunnat anpassa sig fullt ut till de förändrande förutsättningarna. Under hösten 2018 har
grundskolorna minskat antalet elevassistenter för att anpassa sig till de budgeterade kostnaderna.
Kostnaden för interkommunal ersättning till främst grundskola och grundsärskolan beräknas bli högre
än budgeterat. Jämfört med samma period föregående år finns det nu cirka 20 fler elever i grundskola
i annan kommun. Även kostnaden för interkommunal ersättning för pedagogisk omsorg, förskolan och
fritidshem beräknas bli högre än budgeterat. Totalt beräknas kostnaden för interkommunal ersättning
att bli cirka 3 000 tkr högre än budgeterat.
Kostnaden för placeringar inom barn- och familjeenheten beräknas bli cirka 3 500 tkr högre än
budgeterat. Under slutet av 2017 gjordes ett antal HVB-placeringar och placeringar på
konsulentstödda familjehem som beräknas pågå under större delen av 2018, vilket gör att den budget
som finns inte är tillräcklig.
Prognosen i augusti är något bättre än tidigare prognoser vilket beror på att grundskolan budgeterar
med en tillkommande intäkt på cirka 1 000 tkr, på grund av att delar av statsbidraget för Likvärdig
skola kan användas för kostnader som redan finns med i prognosen.

Förvaltningsledning och administration
Budget
Barn- och skolnämnd

Redov

Takt

Prognos

Avvikelse

795

451

0,57

783

12

Administration

5 022

3 584

0,71

4 905

117

Total

5 817

4 035

0,69

5 688

129

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Förvaltningsövergripande administration redovisar en positiv avvikelse mot budget på 129 tkr, vilket
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bland annat beror på lägre lönekostnader för den administrativa personalen.

Förskola
Budget

Redov

Takt

Prognos

Avvikelse

10 189

5 250

0,52

10 851

-662

6 502 Toftagården

2 078

1 374

0,66

2 085

-7

6 503 Hemgården

4 537

3 193

0,70

4 722

-185

6 504 Klockarskogsgården

5 810

3 734

0,64

5 341

469

6 505 Gamlebygården

3 135

2 238

0,71

3 301

-166

6 506 Lönnegården

12 402

8 253

0,67

12 843

-441

6 507 Hasselgården

6 008

4 285

0,71

6 312

-304

6 508 Trulsagården

4 964

3 548

0,71

5 138

-174

6 510 Ängsgården

4 651

3 159

0,68

4 732

-81

6 511 Solklinten

7 857

5 261

0,67

7 815

42

6 512 Uteförskolan

1 213

778

0,64

1 163

50

6 513 Nya Klintgården

2 961

1 972

0,67

2 987

-26

65 805

43 045

0,65

67 290

-1 485

6 501 Områdeschef förskola

Total

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Förskolan redovisar en negativ avvikelse på 1 485 tkr. Det beror bland annat på att prognosen utgår
från att delar av statsbidraget för mindre barngrupper för läsåret 2018/2019 uteblir när antalet barn per
avdelning ökar. Kostnaderna för interkommunal ersättning för förskolan och pedagogisk omsorg
beräknas bli högre än budgeterat. Dock beräknas även intäkterna för interkommunal ersättning för
förskolan att bli högre än budgeterat.
Några förskolor visar underskott beroende på högre lönekostnader än budgeterat. Främst är detta
orsakat av högre kostnad för vikarier. För att motverka detta har de flesta förskolor valt att använda de
korttidsvikarier som finns på vakanta tjänster under hösten.
För pedagogisk omsorg, som minskades med två tjänster i budget 2018, beräknas kostnaden bli cirka
700 tkr högre än budgeterat. Det beror på att antalet tjänster inte har kunnat anpassas i enlighet med
budget. Den 5/6 tog BSN beslut om att utöka pedagogisk omsorg i Osby tätort med en tjänst.
Kostnaden för denna utökning finns med i prognosen för augusti.
Enligt beslut i KS ska antalet förskoleavdelningar minskas i Osby tätort på grund av en
volymanpassning, dessutom ska barnantalet ökas till i genomsnitt 18 barn/avdelning i hela
kommunen, vilket innebär en kostnadsminskning med cirka 900 tkr under 2018, vilken är medräknad i
denna prognos. Minskningen av antalet förskoleavdelningar sker på Solklinten och
Klockarskogsgården.

Grundskola
Budget

Redov

Takt

Prognos

Avvikelse

6 701 Områdeschef grundskola

151 104

99 998

0,66

154 136

-3 032

Total

151 104

99 998

0,66

154 136

-3 032

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 3 032 tkr. Avvikelsen beror till största del på ökade
kostnader för interkommunal ersättning. Under senare delen av 2017 ökade antalet elever i annan
kommun. Jämfört med samma period förra året finns det cirka 35 fler elever i grundskola i annan
kommun. Även Prästgårdens fritidshem har något fler barn inskrivna än vad som är budgeterat. Det
finns även en risk att kostnaderna kommer att öka i kommande prognoser.
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Skolenheternas underskott förklaras till största del av högre kostnader för elevassistenter än
budgeterat under våren 2018. I budget 2018 gjordes en minskning av antalet tjänster för
elevassistenter som skolenheterna inte har kunnat anpassa sig till fullt ut under våren, men under
hösten har antalet elevassistenter minskats kraftigt för att undvika att budgetunderskottet blir ännu
större.
Statsbidraget för Ökad jämlikhet tillför 938 tkr och kommer att finansiera förstelärares tid vilket bidrar
till ett något bättre resultat för grundskolan jämfört med prognosen i början av året. I prognosen för
augusti räknas även del av bidraget för Likvärdig skola med (1 000 tkr). Tanken är att detta bidrag till
viss del kan finansiera kostnader som redan finns medräknade i prognosen.

Musikskola
Budget

Redov

Takt

Prognos

Avvikelse

Musikskola

3 641

2 568

0,71

3 687

-46

Total

3 641

2 568

0,71

3 687

-46

Budget

Redov

Takt

Prognos

Avvikelse

Placeringar

10 626

9 799

0,92

14 843

-4 217

Öppenvård

5 456

2 841

0,52

4 376

1 080

Handläggning barn och unga

5 396

2 442

0,45

4 389

1 007

675

621

0,92

971

-296

Övrigt

1 603

997

0,62

1 592

11

Total

23 756

16 700

0,70

26 171

-2 415

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Musikskolan redovisar ingen avvikelse från budget.

Barn- och familjeenheten

Familjerätt

Kommentarer till senaste budgetuppföljning
Barn- och familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på 2 415 tkr. Avvikelsen beror främst på
högre kostnader för placeringar än budgeterat. Sammanlagt beräknas kostnaderna för placeringarna
att bli cirka 3 500 tkr högre än budgeterat. Många av de placeringar som pågår just nu beräknas bli
långvariga. Både inom handläggning och FamiljeHuset finns vakanta tjänster som inte kommer att
tillsättas under 2018, vilket leder till en lägre kostnad för personal under 2018.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Barn- och skolförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder för att minska den negativa
budgetavvikelsen:
- Korttidsvikarier inom förskolan används i mindre utsträckning under hösten 2018.
- Några vakanta tjänster tillsätts inte (exempelvis inom barn- och familjeenhetens verksamhet)
- Anpassning av antalet elevassistenter, grundskolan
- Anpassning av antalet resurspedagoger, förskolan
- Minskning av antalet förskoleavdelningar under hösten 2018.
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Nyckeltal

Kostnadsuppföljning
Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

Kostnad
arbetskraft
2017

16 39
4

15 53
8

16 42
8

16 99
5

16 87
5

18 88
7

17 44
8

17 16
8

Kostnad
arbetskraft
2018

17 99
7

18 31
7

17 78
4

18 09
7

18 00
2

19 11
5

17 82
9

17 36
6

varav
kostnad för
sjuklön 2017

188

230

238

245

155

153

85

51

varav
kostnad för
sjuklön 2018

228

269

305

334

199

133

86

119

okt

nov

dec

Antal inskrivna barn förskola och pedagogisk omsorg
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Antal
inskrivna
barn
förskola

537

580

589

596

Antal
inskrivna
barn
pedagogisk
omsorg

34

34

34

34

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

596

513

513

561

34

37

37

35

Antal elever i grundskolan
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genomsnit
t

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Hasslarödsskolan
F-9

527

527

527

528

529

529

529

529

528

Klockarskogsskola
n F-3

133

133

133

134

134

134

145

145

136

Parkskolan F-9

285

285

285

286

289

289

307

307

292

Visseltoftaskolan
F-6

11

11

11

11

11

11

5*

5*

10

Killebergsskolan
F-6

76

76

76

77

77

77

84

84

78

Visslan 6-9

11

11

11

11

11

11

7

7

10

Örkenedskolan F9

274

274

274

278

276

276

276

276

276

Total

131
7

131
7

131
7

132
5

132
7

132
7

135
3

135
3

1330

*De elever som föregående läsår gick i årskurs 2 på Visseltoftaskolan är nu inräknade bland eleverna i årskurs 3 på Parkskolan.

Antal elever i förskoleklass
Hasslarödsskolan
F-9

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

23

23

23

23

23

23

23

23
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Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt
23
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Klockarskogsskolan
F-3

57

57

57

58

59

59

34

34

52

Parkskolan F-9

42

42

42

42

42

42

44

44

43

Visseltoftaskolan F6

0

0

0

0

0

0

4

4

1

Killebergsskolan F6

16

16

16

16

16

16

15

15

16

Örkenedskolan F-9

32

32

32

33

33

33

36

36

33

Total

170

170

170

172

173

173

156

156

168

Antal elever på fritidshem
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Hasslarödsskolan
F-9

90

90

89

86

86

86

114

114

94

Klockarskogsskolan
F-3

145

142

143

146

146

146

140

140

144

Parkskolan F-9

106

101

100

99

99

99

112

112

104

Visseltoftaskolan F6

14

14

14

14

14

14

16

16

15

Killebergsskolan F6

53

51

52

52

52

52

51

51

52

Örkenedskolan F-9

87

80

81

79

79

79

95

95

84

Total

495

478

479

476

476

476

528

528

492

Barn i fristående verksamhet och annan kommun
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Genomsnitt

Antal barn i
fristående
förskola

38

38

38

40

40

40

40

40

39

Antal barn i
förskolan
annan
kommun

20

20

19

19

19

19

17

17

19

Antal barn
enskild
pedagogisk
omsorg

6

6

6

6

6

6

6

5

6

Antal barn
pedagogisk
omsorg i
annan
kommun

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Total

67

67

66

68

68

68

66

65

67

Elever i fristående verksamhet och annan kommun
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Elever
fristående
grundskola

38

38

38

39

40

40

47

47

41

Elever i
grundskola i
annan
kommun

58

58

58

61

60

60

66

66

61
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Okt

Nov

Dec

Genomsnitt
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Elever i
fristående
förskoleklass

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Elever i
förskoleklass
annan
kommun

8

8

8

8

9

9

5

5

Total

105

105

105

109

110

110

118

118

Elever i
fristående
fritidshem

18

18

18

18

17

16

24

24

19

Elever
fritidshem i
annan
kommun

28

28

28

28

28

29

27

27

28

Total

46

46

46

46

45

45

51

51

47

8

0

0

0

0

110

Placeringar Barn- och familjeenheten
Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n

Ju
l

Au
g

Antal
placeringar

5

5

4

4

4

3

1

2

4

Antal
placeringsd
ygn

15
5

12
6

12
4

12
0

11
8

45

31

37

95

Antal placeringar

Antal
placeringar

3

6

6

6

7

7

6

6

6

konsulent- stödda
familjehem

Antal
placeringsd
ygn

95

16
8

18
6

18
0

21
7

18
6

18
6

18
6

176

Antal placeringar famhem

8

9

9

9

9

9

13

13

10

Antal vårdnads-överflyttade barn/
ungdomar

6

6

6

6

6

6

6

6

6

HVB-placeringar

Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genom
snitt

Tidplan för nämndens behandling
Barn- och skolnämnden 25/9 2018

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsuppföljning
Utfall
perioden, t
kr

Budget
helår, tkr

Prognos
helår, tkr

Avvikelse tkr,
prognos
jämfört med
budget

Projekt
nr

Namn

1601

AV-utrustning alla skolor

0

450

0

450

1604

Inventarier ny förskola Lönsboda

0

2 000

0

2 000

1605

Vht-system, skola och förskola

0

1 500

0

1 500

1607

Info-skärmar grundskola

0

500

0

500
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(tidpunkt)
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Projekt
nr

Namn

Totalt

Utfall
perioden, t
kr

Budget
helår, tkr

0

4 450

Prognos
helår, tkr

Avvikelse tkr,
prognos
jämfört med
budget

0

Klart
(tidpunkt)

4 450

Kommentarer till budgetavvikelser
Projekt 1601 är överflyttat till IT-enheten.
Projekt 1604 beräknas inte genomföras förrän under 2019.
Projekt 1605 kommer eventuellt att genomföras under senare delen av 2018.
Projekt 1607 kommer inte att genomföras under 2018.

FRAMTIDEN
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och grundskolan tioårig. Elever i
förskoleklass ska ha samma villkor som de i grundskolan när det gäller fri skolskjuts och gratis
skolmåltider.
Skollagen ändras genom att föra in benämningarna låg-, mellan- och högstadium och timplanen ska
fördelas efter dessa. Lagen började gälla 1 juli 2018.
Det är viktigt att Osby kommun fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. De yrkesskickligaste och
bästa medarbetarna ska välja att arbeta i Osby kommun. En stor utmaning de kommande åren blir
kompetensförsörjningen; det är särskilt brist på socionomer, förskollärare och lärare.
Den av Kommunfullmäktige beslutade organisationen för förskola och grundskola ska verkställas.
Tillfälliga lösningar med moduler ska ersättas av nya ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer.
Barn- och skolnämndens mål om modern teknik som verktyg och Skolverkets nationella IT-strategi
kommer att ställa höga krav på teknisk utrustning och pedagogisk kompetensutveckling.
Från och med 1 januari 2019 är förvaltningsorganisationen förändrad och den nya Barn- och
utbildningsförvaltningen ska omfatta förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning,
kultur- och fritidsenheten, musikskola samt barn- och familjeenheten.
Förvaltningschefen med sin ledningsgrupp ska organisera en effektiv förvaltning med hög kvalitet för
våra medborgare. Arbetet med värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt inom förvaltningens
alla verksamheter, systematiskt kvalitetsarbete och digitaliseringen kommer att vara prioriterade
områden.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2018-08-23
Barn och skola
Ingrid Ullsten
0479-528138
ingrid.ullsten@oby.se

Redovisning av anmälda kränkningar och genomförda
utredningar jan-juni 2018
Dnr BSN/2018:129 607

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
- Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av anmälda kränkningar och genomförda
utredningar januari-juni 2018.
- Barn- och skolförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utbildningsinsats i förskolan
och grundskolan, där det klargörs personalens anmälningsskyldighet till förskolechefen
respektive rektor då ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
I skollagen kapitel 6 § 7 anges huvudmannens skyldighet att förebygga och förhindra
kränkande behandling.
”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att
barn och elever utsätts för kränkande behandling.”
I syfte att informera Barn- och skolnämnden om läget på kommunens förskolor och
grundskolor redovisas vid två tillfällen per år antal anmälda kränkningar och utförda
utredningar.
Under perioden januari – juni 2018 har 59 kränkningar anmälts till huvudman. I samtliga
fall har en utredning genomförts.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning vid Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2018-09-11, samt vid
Barn- och skolnämndens möte 2018-09-25.

Mia Johansson

Ingrid Ullsten

Förvaltningschef

Verksamhetsutvecklare

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutet skickas till
Områdeschef grundskola
Områdeschef förskola
Verksamhetsutvecklare
Rektorer grundskolan
Förskolechefer

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2018-09-19
Barn och skola
Jessica Jönsson
0479528140
jessica.jonsson@osby.se

Datorer i grundskolan
Dnr BSN/2018:126 611

Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden beslutar att elever i årskurs 4-9 ska ha varsin dator (1:1) från och
med höstterminen 2021 enligt förvaltningens plan ”Plan för grundskolans digitalisering
med digitala verktyg 2019-2021”.
Barn- och skolnämnden förslår kommunstyrelsen att i IT-plan 2019-2021 besluta enligt
barn- och skolförvaltningens behov.

Sammanfattning av ärendet
Inför ht-18 uppnår alla kommunens grundskolor minst 1 dator per 3 elever.
Visseltoftaskolan samt elever årskurs 3 Parkskolan uppnår 1 dator per elev. Detta i linje
med barn- och skolnämndens beslut gällande inriktning ”Teknik och natur” på
Visseltoftaskolan.
För att grundskolan ska kunna uppnå och tillämpa förvaltningens ”Digitaliseringsstrategi
2018-2020” samt Skolverkets ”Nationella IT-strategi gällande skolväsendet” behövs
succesiv utökning av datorer.
För att läsåret 2021/22 uppnå 1 till 1 datorer för årskurs 4-9 finns en plan. Enligt denna
plan behövs inköp av 150 datorer inför varje hösttermin 2019-2021, vilket blir en samlad
summa på ca 450 datorer.

Finansiering
Presenteras i kommunens övergripande IT-plan 2019-2021 med investeringsbehov för
beslut i kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Plan för grundskolans digitalisering med digitala verktyg 2019-2021.
Barn- och skolnämndens IT-plan 2018-2020.
Osby kommun övergripande IT-plan 2018-2020.

Mia Johansson

Jessica Jönsson

Förvaltningschef

Områdeschef grundskola

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
IT-chef
Ekonomichef
Områdeschef grundskola
Rektorer

Barn- och skolnämndens IT-plan 2018–2020
IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete.
IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden.
Nämndernas förslag bearbetas och IT-planen fastställs slutligen av kommunstyrelsen.
Förutom IT-relaterade driftskostnader skall inköp av programvara och tillhörande
utbildning budgeteras av respektive nämnd. Kommungemensamma program- och
maskinvaror budgeteras även i fortsättningen på gemensamt centralt konto.
De IT-investeringar som planeras anpassas sedan till det beslut som tas av
kommunstyrelsen med nämndernas behov som underlag.
Allmänt
I kommunens administrativa nät finns ca 700 persondatorer och i skolnätet finns ca 530
persondatorer. Kommunens samtliga grundskolenheter är anslutna till utbildningsnätet.
I syfte att öka tillgängligheten, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen har ITavdelningen genomfört virtualisering av servrar. Behov att se över och komplettera
systemövervakning och larmsättning bör ske under perioden.
Utbytesplan
I planen ingår att byta ut stationära datorer efter fem års användning och bärbara datorer
efter fyra års användning, då moderna programvaror kräver datorer med hög prestanda.
Detta innebär att årligt utbyte sker enligt utbytesplan.
Utbytesplan finns även för nätverksutrustning, server och lagring samt
multifunktionsskrivare.
Organisation
Kommunens IT-strategi har fastställts av kommunfullmäktige som innehåller visioner
och övergripande målsättningar. IT-avdelningen arbetar efter konceptet
verksamhetsstyrd IT, där verksamheterna är delaktiga i de beslut som tas. ITavdelningen som arbetar praktiskt och strategiskt med IT-frågor i kommunen har i
nuläget följande sammansättning.
1

IT-chef

1

IT-servicedesk

1

IT-driftansvarig

3

Systemtekniker

1

IT-tekniker

1

Telefonisamordnare

0,75

Systemutvecklare

Utbildning
Alla PC-användare bör ha en baskunskap i datoranvändande och i synnerhet när det
gäller kommunens nätverk. IT-avdelningen har en webbaserad introduktionsutbildning
för nyanställda som finns tillgänglig på intranätet. Utbildningar i de
kommungemensamma programvarorna kan erbjudas.
Handlingsplan för 2018–2020
I denna plan redovisas förvaltningarnas förslag i sin helhet för 2018 och endast förslag
på de totala ramarna för 2019-2020.
Datorer/läsplattor
Behovet av persondatorer följer utbytesplanen, dock finns inom barn & skola behov av
utökning då elevantalet ökar och då styrdokument förändras under perioden.
Medel för utbytesplan 2018 behövs med 3 000 000 kr
Det finns behov av att utöka beställningsportalen med iPads samt tillbehör t ex
skydd/fodral för iPad, hörlurar mm.
Orsak till förändringen?
Skolverket kommer att besluta om en ny nationell IT-strategi där förändringar i
läroplanen ingår. Tillägg i läroplanerna för förskola och skola kommer få digital
inriktning som förutsätter ökad tillgång på digitala enheter.
När ska förändringen ske?
Förändringar i läroplanen för grundskolan gäller frivilligt from läsåret 2017/2018 och
obligatoriskt from läsåret 2018/2019, för förskolan kommer förändringar under
perioden 2019–2020.
Telefoni
Inga kända förändringar, utbyte enligt plan.
Trådlöst nätverk
Fortsatt utbyggnad av trådlöst nätverk är en förutsättning för att stödja det mobila
arbetssättet. Det finns ett behov av detta inom samtliga verksamheter.
Smarta kort
Från verksamhetshåll ställs krav på möjlighet att använda Smarta kort för bl a
identifikation i datorer och på mobila enheter. Beslut tagits i KLG om att införa smarta
kort för alla som jobbar i kommunhuset.
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AV-utrustning
Behov finns att inreda konferensrum på ett sådant sätt att det möjliggör virtuella möten.
Det finns även behov av att utöka beställningsportalen med interaktiva tavlor och AVutrustning.
Samverkan i SKNO
Samarbetet i SKNO fortsätter som tidigare men den gemensamma IT-nämnden har
upphört per 2016-12-31. Samarbetet ska fortsätta genom samarbetsavtal och ett forum
där respektive IT-chefer från alla kommuner är representerade.

Budgetförslag IT-plan 2018-2020
Centralt
År

Utrustning, programvara m m

Investeringskostnad

2018
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

500000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3000000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Kortinloggning med smarta kort

100000

Pullprint

100000

Plattor till revisorer, 6 st samt 1 st bärbar
dator
Nytt intranät

250000

Videokonferensutrustning Räddningstjänst

50000

Besöks- och process system Kontaktcenter

250000

Utbyte av läsplattor förskola/skola

3

50000

2000000

Utökning datorer och läsplattor BoS

400000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

500000

Teknik för Skoldatatek

700000

Windowsbaserade plattor musikskolan

100000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

Implementationskostnad HR, ekonomi,
beslutsstöd

200000

Utförlig motivering.
Anmärkningar

SUMMA

8850000

2019
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

250000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Pullprint

100000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3500000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

300000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

SUMMA

4800000

2020
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

250000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Pullprint

100000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3500000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

300000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

SUMMA

4800000

Investeringsbehovet överstiger antagna investeringsmedel för 2018 - 2020, vilket
medför att komplettering i tilläggsbudget bör göras under dessa år.

Verksamheternas IT-planer för 2018–2020
Barn och skola
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem (socialtjänsten) som
ska ersätta det nuvarande under 2018. Samordning med Östra Göinge kommun.
Systembytet kommer även att beröra Utbildning och arbete och Vård och omsorg. För
detta finns medel avsatta i investeringsbudget.
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem (skolan) som ska
ersätta det nuvarande under 2018. Samordning med Östra Göinge kommun.
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Systembytet kommer även att beröra Utbildning och arbete. För detta finns medel
avsatta i investeringsbudget.
Orsak till förändringen?
Nuvarande avtal har gått ut. Upphandling saknas, kvalitet i systemen behöver säkras.
När ska förändringen ske?
Ska gälla från 2019-01-01
Planerade större uppgraderingar
Verksamhet som byter lokaler
Barn- och skolkontoret flyttar till kommunhuset i mars 2018. Barn- och familjeenheten
flyttar till kommunhuset i augusti 2018.
Nybyggnation av lokaler
I investeringsplanen för perioden 2018–2024 äskas utökning av lokaler enligt följande:
o
o
o
o

Ny förskola och grundskola i Lönsboda (2018 och framåt)
Nya förskolor i Osby tätort (2018 och framåt)
Ny förskola och grundskola i Killeberg (2020)
Ny- om- och/eller tillbyggd grundskola i Osby tätort (2020 och framåt)

Övriga förändringar
Det finns en stark önskan från Barn och skola att IT tar över utbytet av elevdatorer,
lärplattor samt service av dem, att allt går via IT-enheten. Service av lärplattor
inkluderar central administration genom MDM och VPP. Även inköp och utbyte av
interaktiva tavlor och AV-utrustning ska ske genom IT-avdelningen enligt angiven
investeringsplan. Det samma gäller kopieringsmaskiner och skrivare. Det finns behov
av att kunna skriva ut från Ipads, vilket förutsätter tillgång till multifunktionsskrivare
med Air-print.
Grundskolan behöver totalt 500 elevdatorer och 500 Ipads för att leva upp till att det
finns en lärplatta och en dator per 3 elever. Utöver detta behövs cirka 55 datorer och 55
lärplattor för enskilda elever. Det genomsnittliga elevantalet 2018 beräknas blir minst
1 500 i årskurs F-9. Grundskolan har ökat med 125 elever sedan läsåret 14/15.
Under 2017 har ett Skoldatatek startats upp, vilket innebär en del investeringar i datorer,
lärplattor, diktafoner och program.
Skolverket har beslutat om en nationell IT-strategi. Regeringsbeslutet innebär att
läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem revideras för ökad
digitalisering, obligatorisk från 2018-07-01.
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Om Barn- och utbildningsnämnden vill införa 1:1 datorer från och med åk 7 inför
läsåret 2019/20 krävs ytterligare 450 datorer.
Samtliga förskolor har trådlöst nätverk, en bärbar dator och minst en platta per
avdelning (10 förskolor cirka 30 avdelningar). Tillgången till datorer/plattor anses i
nuläget tillräcklig, men majoriteten av enheterna behöver bytas ut under 2018. För att
leva upp till nationella riktlinjer kommer förskolan också att behöva utöka med cirka 60
enheter under perioden.
Musikskolan har behov av att köpa in windowsbaserade plattor för att använda i
musikundervisningen.
Befintligt utbud av elevdatorer och Ipads behöver utökas och bytas ut. Majoriteten av de
Ipads som finns är så gamla att de inte längre går att uppdatera.
Det finns behov av säker e-post som kommunikationsmedel i sammanhang där
sekretessbelagd information hanteras.
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IT-plan 2018-2020
IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete.
IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden.
Nämndernas förslag bearbetas och IT-planen fastställs slutligen av kommunstyrelsen.
Förutom IT-relaterade driftskostnader skall inköp av programvara och tillhörande
utbildning budgeteras av respektive nämnd. Kommungemensamma program- och
maskinvaror budgeteras även i fortsättningen på gemensamt centralt konto.
De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av
kommunstyrelsen 2017-04-03 med förundersökningen som underlag.

Allmänt
I kommunens administrativa nät finns ca 700 persondatorer och i skolnätet finns ca 530
persondatorer. Kommunens samtliga grundskolenheter är anslutna till utbildningsnätet.
I syfte att öka tillgängligheten, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen har ITavdelningen genomfört virtualisering av servrar. Behov att se över och komplettera
systemövervakning och larmsättning bör ske under perioden.

Utbytesplan
I planen ingår att byta ut stationära datorer efter fem års användning och bärbara datorer
efter fyra års användning, då moderna programvaror kräver datorer med hög prestanda.
Detta innebär att årligt utbyte sker enligt utbytesplan.
Utbytesplan finns även för nätverksutrustning, server och lagring samt
multifunktionsskrivare.
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Organisation
Kommunens IT-strategi har fastställts av kommunfullmäktige som innehåller visioner
och övergripande målsättningar. IT-avdelningen arbetar efter konceptet
verksamhetsstyrd IT, där verksamheterna är delaktiga i de beslut som tas. ITavdelningen som arbetar praktiskt och strategiskt med IT-frågor i kommunen har i
nuläget följande sammansättning.
1

IT-chef

1

IT-servicedesk

1

IT-driftansvarig

3

Systemtekniker

1

IT-tekniker

1

Telefonisamordnare

0,75

Systemutvecklare

Förutom ovanstående personer finns kontaktpersoner inom varje förvaltning, som skall
fungera som länk mellan verksamheterna och IT-avdelningen. Motsvarigheten finns
inom utbildningsnätverket.
Utbildning
Alla PC-användare bör ha en baskunskap i datoranvändande och i synnerhet när det
gäller kommunens nätverk. IT-avdelningen har en webbaserad introduktionsutbildning
för nyanställda som finns tillgänglig på intranätet. Utbildningar i de
kommungemensamma programvarorna kan erbjudas.
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Handlingsplan för 2018-2020
I denna plan redovisas förvaltningarnas förslag i sin helhet för 2018 och endast förslag på de totala
ramarna för 2019-2020.

Datorer/läsplattor
Behovet av persondatorer följer utbytesplanen, dock finns inom barn & skola behov av utökning då
elevantalet ökar och då styrdokument förändras under perioden.
Medel för utbytesplan 2018 behövs med 3 000 000:Det finns behov av att utöka beställningsportalen med iPads samt tillbehör t ex skydd/fodral för iPad,
hörlurar mm.
Orsak till förändringen?
Skolverket kommer att besluta om en ny nationell IT-strategi där förändringar i läroplanen ingår. Tillägg i
läroplanerna för förskola och skola kommer få digital inriktning som förutsätter ökad tillgång på digitala
enheter.

När ska förändringen ske?
Förändringar i läroplanen för grundskolan gäller frivilligt from läsåret 2017/2018 och obligatoriskt from
läsåret 2018/2019, för förskolan kommer förändringar under perioden 2019-2020.

Telefoni
Inga kända förändringar, utbyte enligt plan.

Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Trådlöst nätverk
Fortsatt utbyggnad av trådlöst nätverk är en förutsättning för att stödja det mobila arbetssättet. Det finns
ett behov av detta inom samtliga verksamheter.

Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Smarta kort
Från verksamhetshåll ställs krav på möjlighet att använda Smarta kort för bl a identifikation i datorer och
på mobila enheter. Beslut tagits i KLG om att införa smarta kort för alla som jobbar i kommunhuset.
Orsak till förändringen?
När ska förändringen ske?
5

AV-utrustning
Behov finns att inreda konferensrum på ett sådant sätt att det möjliggör virtuella möten. Det finns även
behov av att utöka beställningsportalen med interaktiva tavlor och AV-utrustning.

Samverkan i SKNO
Samarbetet i SKNO fortsätter som tidigare men den gemensamma IT-nämnden har upphört per 2016-1231. Samarbetet ska fortsätta genom samarbetsavtal och ett forum där respektive IT-chefer från alla
kommuner är representerade.
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Budgetförslag IT-plan 2018-2020
Centralt
År

Utrustning, programvara m m

Investeringskostnad

2018
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

500000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3000000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Kortinloggning med smarta kort

100000

Pullprint

100000

Plattor till revisorer, 6 st samt 1 st bärbar
dator
Nytt intranät

50000
250000

Videokonferensutrustning Räddningstjänst

50000

Besöks- och process system Kontaktcenter

250000

Utbyte av läsplattor förskola/skola

2000000

Utökning datorer och läsplattor BoS

400000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

500000

Teknik för Skoldatatek

700000

Windowsbaserade plattor musikskolan

100000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

Implementationskostnad HR, ekonomi,
beslutsstöd

200000

SUMMA

8850000

2019
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

250000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Pullprint

100000

Utbyte datorer enligt utbytesplan
AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS
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3500000
300000

Utförlig motivering.
Anmärkningar

Utbyte av multifunktionsskrivare
SUMMA

100000
4800000

2020
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

250000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Pullprint

100000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3500000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

300000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

SUMMA

4800000

Investeringsbehovet överstiger antagna investeringsmedel för 2018 - 2020, vilket
medför att komplettering i tilläggsbudget bör göras under dessa år.
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Verksamheternas IT-planer för 2018-2020
Ekonomi
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Osby kommuns avtal avseende ekonomisystemet går ut 20181231. Möjlighet finns till förlängning ett år.
Osby kommun arbetar tillsammans med Hässleholm och Östra Göinge kommuner när det gäller avtal
kring ekonomisystem. Under 2017 genomförs en förstudie innan en eventuell upphandling påbörjas. .I
budgeten har vi medel avsatta för att påbörja utbyte av ekonomisystem 2018, installationer och
implementering av systemet görs 2019 för att vara i skarp drift 1 januari 2020.
Under 2017 beräknas övergång ske till SQLdatabas. Under hösten 2017 förmodar vi att uppgraderingen
som görs kommer att innebära att Budget och Prognos får ett webgränssnitt och inte längre behöver
installeras på respektive dator. Eventuellt dröjer denna uppdatering in på år 2018. En stor förändring
kommer framöver avseende ”Inköp och faktura” vilket innebär en övergång till Proceedo. Proceedo finns
enbart som molntjänst och detta system ingår även upphandlingssystem.
Beslutsstödssystem är budgeterat år 2019, Beslutsstödssystem blir aktuellt först när HR-system,
verksamhetssystem och ekonomisystem är på plats. Beslutstödssytemet ska kopplas till samtliga
verksamhet.
Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar
Planerade större uppgraderingar görs en gång per år avseende ekonomisystemet.

Verksamhet som byter lokaler
Ekonomiavdelningen kommer att finnas i ”nya kommunhuset” från och med sommaren 2018.

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar
För kommunens revisorer finns behov av att förse var och en men en läsplatta (totalt 6 st) samt 1 st bärbar
dator att använda gemensamt.

HR
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Upphandling av HR-system.
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Orsak till förändringen?
Avtal för personalsystemet HRM gäller till och med 2017-06-30 med möjlighet till förlängning. Vi har
för avsikt att förlänga avtalet till och med februari 2019.

När ska förändringen ske?
Osby kommun kommer under 2017 att gå ut i upphandling tillsammans med Östra Göinge kommun.
Intentionen är att nytt HR-system ska implementeras under senare delen av 2018 för att vara driftsatt i
februari 2019.

Planerade större uppgraderingar
Versionsbyte planeras till den 30-31 oktober.

Verksamhet som byter lokaler
Planerad flytt till ”nya kommunhuset”

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar
Byte av telefoni till mobila enheter.
Vid flytt till ”nya kommunhus” byte av stationära datorer till bärbara.

Stab
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Ny extern webb (högst troligt att det blir ett helt nytt CMS). Förarbete med ny extern webb inlett. Svårt
att säga när nya externa webb (och nytt CMS) är i gång skarpt. Möjligen senare delen av 2017.
Nytt intranät. Kommunen är i behov av ett mer ändamålsenligt Intranät och då i samma system som
externa webben. Detta för att bland annat enklare kunna dela innehåll mellan extern webb och intranät
samt att ett och samma system för både intranät och externa webb underlättar för de som är redaktörer
och administratörer. Här tittar vi på sk socialt intranät, vilket bland annat innebär att man som anställd till
stora delar själv kan anpassa utformning och innehåll efter sin yrkesroll inom kommunen. Ett socialt
intranät ger också möjlighet till att på flera olika sätt använda intranät som ett verktyg i sitt arbete. Arbetet
med att ta fram ett nytt intranät tar fart så snart ny extern webb är lanserad.
Kommunen kommer fortsatt öka och satsa på närvaron i sociala medier. I dag har kommunen flera
Facebook-konton och sidor för flera olika verksamheter, ett twitterkonto och två Intsagramkonto
(Lindhem och Bergfast). Under våren 2017 öppnar kommunen ett LinkedIn-konto, som ett led att
ytterligare satsa på rekrytering och marknadsföra Osby kommun som en attraktiv arbetsgivare. Att då
finnas och synas på sociala medier är vad som ligger i tiden och det är allt mer via sociala medier, som
både arbetsgivare och potentiella nya medarbetare hittar varandra. Kommunen öppnar även upp ett mer
kommunövergripande Instagramkonto. Syftet är att via ytterligare kanaler visa upp kommunens
verksamheter och stärka varumärket och även Osby kommun som attraktiv arbetsgivare.
Kommunen behöver också satsa mer på sk "rörligt material" i sina kanaler. Det vill säga video. Det
handlar om kortare, enklare filmer och klipp att lägga upp på hemsida, intranät och sociala medier. Därför
behöver och bör kommunen anskaffa en enklare videokamera, stativ och en handmikrofon och även gärna
en sk "mygga". (liten mikrofon som fästes i tröja, skjorta osv på intervjuperson)
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Videoredigeringsprogram finns i Windows och fungerar någorlunda bra, men har rätt många
begränsningar. Därför bör kommunen framöver överväga att köpa in sådant program.
Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar

Verksamhet som byter lokaler
Under våren 2018 kommer kommunledningsstaben att flytta över från BRIO-huset respektive
Näringslivscenter till det nyrenoverade kommunhuset. Två kommunikatörer kommer att börja under
våren 2017, vilket gör att fler arbetsplatser behövs.

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar

Räddningstjänst
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Räddningstjänsten har en del behov av sambandsutrustning, larmutrustning och fordonsdator, och de
kommer att behöva köpa in utrustning för lägesuppföljning. De har även behov av
videokonferensutrustning.
Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar

Verksamhet som byter lokaler

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar
Räddningstjänsten behöver köpa nya navigerings- och larm mottagningssystem till sina
utryckningsfordon och kommer i samband med detta uppgradera och likrikta de system man har idag.
Inköp sker i räddningstjänstens regi.
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Kansli

Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Införskaffning av 6 st Ipad till de förtroendevalda revisorerna under 2018.
Avtalet avseende nuvarande diarie- och ärendehanteringssystem, LEX, löper ut den 31 augusti 2019.
Inköp av nytt diarie- och hanteringssystem måste i anledning därav påbörjas i början av år 2019 för ett
avtalsslut m.m. före den 31 augusti 2019.
Orsak till förändringen?
När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar

Verksamhet som byter lokaler

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar

Kost

Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Inga kända
Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar

Verksamhet som byter lokaler

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar
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Lokalvård
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Lokalvårdsorganisationen har övergått i kommunens regi från 1 januari 2017 och har två (2) licenser på
städprogrammet Städet.
Orsak till förändringen?
När ska förändringen ske?
Planerade större uppgraderingar
Verksamhet som byter lokaler
Under 2018 kommer verksamheten att flytta tillbaka till ”gamla” kommunhuset, och två arbetsplatser
behövs för städchef och assistent på städ.
Nybyggnation av lokaler
Övriga förändringar
I dag har lokalvårdsorganisationens tre (3) gruppledare varsin dator på det administrativa nätet samt
mobiltelefon. Därutöver har Hasslarödsskolans och Parkskolans lokalvårdsgrupper mobiltelefoner, övriga
av lokalvårdsenhetens medarbetare använder sina privata mobiler. En utökning av antalet
mobilabonnemang till fler lokalvårdsgrupper är önskvärt eftersom medarbetarna inte ska använda sina
privata mobiltelefoner i tjänsten.

Vaktmästeri
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Inga kända
Orsak till förändringen?
När ska förändringen ske?
Planerade större uppgraderingar
Verksamhet som byter lokaler
Nybyggnation av lokaler
Övriga förändringar
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Kontaktcenter
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Vid inrättandet av ett kontaktcenter, under 2018, kommer det att krävas dels ett system för hantering av
inkommande ärenden, dels ett system för hantering av besök. Härutöver kommer det att krävas att
kontaktcenters medarbetare får access till/mandat att använda de befintliga verksamhetssystem som idag
finns inom kommunens olika förvaltningar.
Orsak till förändringen?

När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar

Verksamhet som byter lokaler

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar

Barn och skola
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem (socialtjänsten) som ska ersätta det
nuvarande under 2018. Samordning med Östra Göinge kommun kan vara aktuell. Systembytet kommer
även att beröra Utbildning och arbete och Vård och omsorg. För detta finns medel avsatta i
investeringsbudget.
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem (skolan) som ska ersätta det nuvarande
under 2018. Samordning med Östra Göinge kommun. Systembytet kommer även att beröra Utbildning
och arbete. För detta finns medel avsatta i investeringsbudget.
Orsak till förändringen?
Nuvarande avtal har gått ut. Upphandling saknas, kvalitet i systemen behöver säkras.
När ska förändringen ske?
Ska gälla från 2018-08-01
Planerade större uppgraderingar
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Verksamhet som byter lokaler

Barn- och skolkontoret och barn- och familjeenheten flyttar till nytt kommunhus i mars 2018.

Nybyggnation av lokaler

I investeringsplanen för perioden 2018-2024 äskas utökning av lokaler enligt följande:
o
o
o
o

Ny förskola och grundskola i Lönsboda (2018 och framåt)
Nya förskolor i Osby tätort (2018 och framåt)
Ny förskola och grundskola i Killeberg (2018)
Ny- om- och/eller tillbyggd grundskola i Osby tätort (2019 och framåt)

Övriga förändringar

Det finns en stark önskan från Barn och skola att IT tar över utbytet av elevdatorer, lärplattor
samt service av dem, att allt går via IT-enheten. Service av lärplattor inkluderar central
administration genom MDM och VPP. Även inköp och utbyte av interaktiva tavlor och AVutrustning ska ske genom IT-avdelningen enligt angiven investeringsplan. Det samma gäller
kopieringsmaskiner och skrivare. Det finns behov av att kunna skriva ut från Ipads, vilket
förutsätter tillgång till multifunktionsskrivare med Air-print.
Grundskolan behöver totalt 500 elevdatorer och 500 Ipads för att leva upp till att det finns en
lärplatta och en dator per 3 elever. Utöver detta behövs cirka 55 datorer och 55 lärplattor för
enskilda elever. Det genomsnittliga elevantalet 2018 beräknas blir minst 1 500 i årskurs F-9.
Grundskolan har ökat med 125 elever sedan läsåret 14/15. Skulle det bli krav på 1-1 datorer för
ett eller flera stadier i den nationella IT-strategin så krävs fler datorer.
Skolverket kommer att besluta en ny nationell IT-strategi. Den kan innebära betydligt fler
elevdatorer. Det pratas om 1-1 (1 dator per en elev) från åk 1, mer rimligt att tro att det blir från
åk 7. Regeringsbeslutet innebär att läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem
revideras för ökad digitalisering, obligatorisk från 180701.
Under 2017 har ett Skoldatatek startats upp, vilket innebär en del investeringar i datorer,
lärplattor, diktafoner och program.
Samtliga förskolor har trådlöst nätverk, en bärbar dator och minst en platta per avdelning (10
förskolor cirka 30 avdelningar). Tillgången till datorer/plattor anses i nuläget tillräcklig, men
majoriteten av enheterna behöver bytas ut under 2018. För att leva upp till nationella riktlinjer
kommer förskolan också att behöva utöka med cirka 60 enheter under perioden.
Musikskolan har behov av att köpa in windowsbaserade plattor för att använda i
musikundervisningen.
Befintligt utbud av elevdatorer och Ipads behöver utökas och bytas ut. Majoriteten av de Ipads
som finns är så gamla att de inte längre går att uppdatera.
Det finns behov av säker e-post som kommunikationsmedel i sammanhang där sekretessbelagd
information hanteras.
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Samhällsbyggnad
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Driftenheten har behov av två nya datorer för att rapportera man- och maskintid. Det finns även ett behov
av trådlöst nätverk samt ett datorprogram för tidrapporteringen.
Fastighetsavdelningen som är ny i samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 1 september 2017 behöver ett
fastighetssystem. Driften kommer troligen att under 2018 behöva skaffa ett program för planering av
grönytor.
Nytt nyckelsystem alla bokningsbara kultur och fritidsanläggningar: Alla lokaler som hyrs ut av kultur
och fritid har olika system. En del av dem fungerar inte. Skapar frustration då lag och människor som har
bokat inte kan komma in i lokalerna. Behövs ett enhetligt och användarvänligt digitalt system så att
allmänhet och föreningar kan nyttja lokaler. (Önskemål investeringar år 2018)

Nyckelsystem Pulsen: Gammalt nyckelsystem hela behöver bytas, offert inkommen Osby bostäder.
(Önskemål i fastighetsinvesteringar, 2018)
Orsak till förändringen?
Idag sker tidrapporteringen till stor del på papper.

När ska förändringen ske?

Planerade större uppgraderingar

Verksamhet som byter lokaler

Nybyggnation av lokaler

Övriga förändringar
Förstudie om att ev. bygga ny ishall samt samlokalisering av Driftenheten, Räddningstjänst med flera
pågår.
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Utbildning och arbete
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Utbildning och arbete planerar att byta två verksamhetssystem under 2018. Det är dels Extens, som är
skolornas verksamhetssystem och dels är det Treserva, som används inom socialtjänsten och
äldreomsorgen. Arbetet med att förbereda upphandling pågår och det sker i samråd med både Barn och
skola och Vård och omsorg. I samband med upphandlingen av nytt verksamhetssystem för skolorna tittar
vi även på en ny lärplattform för kommunikation med eleverna. Detta kan inkluderas i upphandlingen av
verksamhetssystem eller hanteras som en separat upphandling. Beslut kring hur vi går till väga i den
frågan kommer senare under våren.
Orsak till förändringen?
Det finns två orsaker till förändringen. Dels går avtalet för Treserva ut och för Extens har vi ett tveksamt
avtal som tecknades för väldigt länge sedan med ett års automatisk förlängning om det inte sägs upp. Det
är också så att åtminstone Extens är ett mycket gammalt system, som inte längre möter de behov vi har
idag kring e-tjänster och digitalisering.

När ska förändringen ske?
Införandet av de nya systemen är planerade att ske under 2018

Planerade större uppgraderingar
Inget särskilt är planerat.

Verksamhet som byter lokaler
Naturbruksgymnasiet avslutar sin verksamhet i samband med skolavslutningen 2019. Fram till dess
kommer verksamheten succesivt att minska. Det kan exempelvis bli aktuellt att ställa av vissa lokaler.

Nybyggnation av lokaler
Inget planerat i dagsläget.

Övriga förändringar
Ny fiber till internatet
Internatet för Calcio-eleverna har ett avtal kring leverans av fiber med Telia. Avtalet är kostsamt och
löper ut. Vi behöver se över om det finns bättre lösningar genom IP-only, eller om vi kan förhandla om
priset med Telia.
Socialtjänsten står inför ett stort förändringsarbete kring nya arbetssätt. Förhoppningen är att mer och mer
kan skötas digitalt. I den mån det är juridiskt möjligt, önskas möjlighet att hämta uppgifter från andra
register vid exempelvis ansökan om försörjningsstöd. Det skulle kunna vara andra myndigheter som
Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Våra kunder ska också ha valmöjligheten att
göra digital ansökan.
När vi köper in nytt verksamhetssystem för skolorna kommer vi att ställa krav på att de ska hantera olika
former av e-tjänster. Det kan exempelvis handla om att söka kommunal vuxenutbildning via nätet.
Möjlighet att hämta ut betygskopia via nätet.
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Det är viktigt att vi har möjlighet att koppla olika tjänster till exempelvis mobilt bank-id för identifiering.
Vi kommer att behöva IT-avdelningens kompetens för att säkerställa att leverantörernas lösningar passar
in i våra system.

Vård & omsorg
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem, som skall ersätta det nuvarande under
2018. Samordning med Östra Göinge kommun kan vara aktuell. Systembytet kommer, förutom Vård och
omsorg även att beröra Barn o skola samt Utbildning och arbete. För detta finns medel avsatta i
investeringsbudget.
Orsak till förändringen?
Nuvarande avtal med CGI respektive Alfa har gått ut. Kommer att förlängas till dess att nytt system är på
plats.

När ska förändringen ske?
Förhoppningen är att vi ska ha ett nytt system på plats under 2018.

Planerade större uppgraderingar
Inga som vi känner till i dagsläget.

Verksamhet som byter lokaler
Nuvarande verksamhet på Bergfast (särskilt boende) kommer under perioden att flytta till nybyggda
lokaler på Soldalen, (om det går enligt plan 2021)
Nybyggnation av lokaler
Kvarteret Gjutaren är under planering och där kommer en gruppbostad LSS att inrymmas. Trådlöst
nätverk kommer att behöva installeras. Viss utökning av datorer och telefoner blir också följden.

Planeras nybyggnation av särskilt boende i Lönsboda (se ovan 2021). Kommer att innebära utbyggnad av
trådlöst nät i dessa lokaler.
Övriga förändringar
För att möjliggöra mobilt arbete i ordinärt boende kommer vi att behöva en fungerande identifikation.
SITHS-kortsinloggning i bärbara datorer alternativt plattor är de alternativ vi ser. För att detta skall vara
möjligt krävs bättre uppkoppling än den vi i dag kan få via 3G. Ytterligare arbete krävs för att hitta en
optimal lösning. Vi behöver bland annat i samarbete med IT titta närmare på en möjlig lösning med
plattor för detta ändamål.
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Utrustning för möjliggörande av distansmöten på Lindhem, Bergfast och Soldalen planeras under 2018.
För detta finns medel avsatta (50 tkr) i investeringsbudget. Av vikt att kunna ha dessa möten med externa
samarbetspartners, inte minst med tanke på nytt sjukvårdsavtal.
För att arbete med plattor ska var möjligt måste dessa utrustas med för ändamålet lämpliga programvaror
såsom exempelvis MS Office.
Önskemål om utbyte av skärmar till något modernare sådana i stora delar av verksamheten.
Vid utbyte av datorer ska de nya vara av bärbar modell.
E-tjänster som länkas mellan hemsida och verksamhetssystem kommer att krävas framöver. Kräver
samarbete verksamhet – IT.

Samverkan kring införande av trygghetstjänster.
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1 Inledning
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om
stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen
skall redogöra för beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska
omständigheter och händelser av betydelse i ärendet.
Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet.
Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra
anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att
någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.
Dessa riktlinjer är tänkta att vara ett stöd i det dagliga arbetet. För ytterligare
information om dokumentation hänvisas till Socialstyrelsens ”Handläggning
och dokumentation inom socialtjänsten”. Lagstiftningen som reglerar
socialtjänstens dokumentationsskyldighet och den enskildes rätt till insyn i
dokumentationen är Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), Lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), Arkivlagen och Tryckfrihetsförordningen.

2 Dokumentationens syfte
Att dokumentation inom socialtjänsten är tillfredsställande är en
grundförutsättning:


för den enskildes rätt till insyn, medverkan och inflytande



för att underlätta en individuell uppföljning av om den enskilde får
den insats som han eller hon är berättigad till enligt beslut samt att
insatsen ges i enlighet med fastställda kvalitetskriterier



som viktig funktion för de anställdas rättssäkerhet i samband med
klagomål och anmälningar



som arbetsverktyg för personal för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt



vid omprövning av beslut och vid eventuell överprövning av beslut i
förvaltningsdomstolarna



för intern kontroll och statlig tillsyn



för att verksamheten ska kunna förbättras och utvecklas samt för att
det ska vara möjligt att systematiskt undersöka huruvida det arbete
som bedrivs sker enligt gällande lagstiftning

3 Skyldighet att dokumentera
Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till vissa
funktionshindrade (LSS). Skyldigheten gäller vid handläggning av
ärenden samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i
verksamheten.
Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen
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(SoL), Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ger direktiv kring hur dokumentationen ska
hanteras.
Dokumentationen ska redogöra för beslut och åtgärder som vidtas i ärendet
samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

4 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid
handläggning av ärende samt vid genomförande
och uppföljning av insatser
4.1 Den enskildes integritet
Dokumentation inom socialtjänsten ska utformas med respekt för den
enskildes integritet. Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska
begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga
och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller.
4.2 Den enskildes rätt till insyn
Den enskilde ska informeras om vad som dokumenteras och sin rätt att ta del
av dessa handlingar. Den enskildes rätt att ta del av handlingar i offentlig
verksamhet regleras av bestämmelserna om allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen. Om den enskilde anser att
någon uppgift i dokumentationen är felaktig ska det antecknas.
4.3 Dokumentationens omfattning
Den dokumentation som förs inom socialtjänsten ska vara tillräcklig,
väsentlig och ändamålsenlig i förhållande till vad saken gäller. En
utgångspunkt för att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara
är att ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av det
som tidigare dokumenterats.
4.4 Förvaring av handlingar
Arkivlagen reglerar kommunala myndigheters skyldighet att förvara
journalanteckningar, andra handlingar i pågående ärenden och insatser samt
handlingar som arkiverats i samband med att ett ärende avslutas.
Myndigheten är skyldig att skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp
och obehörig åtkomst.
4.5 Personaktens struktur och innehåll
Handlingar som avser en person som är eller har varit aktuell för utredning
eller insatser ska samlas i en personakt. En personakt ska avse endast en
person, men får i följande fall avse flera personer i en familj;


ansökan om ekonomiskt bistånd



utredning och bedömning av ett tänkbart familjehem



gemensam ansökan om medgivande för internationell adoption



gemensam ansökan om medgivande att ta emot ett barn för
stadigvarande vård och fostran
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Om det finns misstanke om att det förekommer våld eller andra övergrepp i
en familj som har en gemensam personakt, ska akten delas upp så att
uppgifter om var och en i familjen dokumenteras i skilda akter.
Personakten ska innehålla uppdaterade uppgifter om:








namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde,
en personakt för ett barn ska även innehålla;
vem som är barnets vårdnadshavare eller särskilt förordnad
vårdnadshavare samt god man (namn, personnummer och
kontaktuppgifter)
behov av tolk och i så fall vilket språk,
behov av kommunikationsstöd,
förordnande av god man eller förvaltare samt vilket uppdrag den har
huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter
om samtycke om informationsöverföring inhämtats. Det ska då även
framgå om närstående får kontaktas och i vilket syfte, om vilka
sakkunniga och referenspersoner som får kontaktas och i vilket
syfte. Den enskilde har rätt att återkalla delar eller hela sitt samtycke.
Då ska detta tydligt dokumenteras vad eller vilka delar som är
återkallade.

4.6 Journalföring
Åtgärder som vidtas, faktiska omständigheter och händelser av betydelse vid
handläggning eller vid genomförande av insats ska fortlöpande och utan
skäligt dröjsmål dokumenteras i journal. Av journalen ska det framgå när
åtgärden har vidtagits och av vem, när faktiska omständigheter och händelser
av betydelse har inträffat och när en handling av betydelse för ärendets
handläggning eller för genomförandet har inkommit eller upprättats.
Dokumentationen ska vara objektiv och saklig. Den ska beskriva resurser
och framsteg och inte enbart den enskildes problem och svårigheter.
Används värderande omdömen ska det tydligt framgå vems uppfattning eller
upplevelser som dokumentationen redogör för. Om dokumentationen avser
bedömningar ska det tydligt framgå att det är bedömningar och vem som har
gjort bedömningen.
En journal bör vara kortfattad och innehålla hänvisningar till andra
handlingar i personakten som ger ytterligare information. En anteckning från
ett möte bör:
-

begränsas till vilka personer som deltagit vid mötet, vilka frågor som
i huvudsak diskuterades och vad mötet resulterade i.

Anteckningar från ett telefonsamtal bör:
-

begränsas till uppgifter om vem som tog kontakt, i vilket syfte och
vad som i huvudsak kom fram.

När det gäller inkomna eller upprättade handlingar bör journalanteckningen:
-

begränsas till vilken typ av handling det gäller, innehållet i korthet
och var handlingen i sin helhet finns tillgänglig.

Det ska i journalen framgå om:
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-

ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat vid handläggning
av ett ärende eller vid genomförande eller uppföljning av en insats

-

tolk eller kommunikationsstöd har använts vid kontakter med den
enskilde.

I journalen ska det även antecknas om den enskilde varit berörd av en lex
Sarah rapport, en anmälan till IVO utifrån lex Sarah samt om en
polisanmälan har gjorts av verksamheten som berör den enskilde.
4.7 Barns bästa och barns rätt att vara delaktiga
Barnets bästa ska beaktas särskilt vid åtgärder som rör barn och vad som är
bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör
vård- eller behandlingsinsatser för barn. Av dokumentationen ska det framgå
hur barnets bästa har beaktats.
Ett barn ska få relevant information och ges möjlighet att föra fram sina
åsikter i frågor som rör hen. Av dokumentationen ska det framgå vilka
synpunkter barnet eller den unge har framfört samt barnet eller den unges
inställning till beslut och insatser. Om den unge inte har framfört några
synpunkter ska det av dokumentationen framgå hur den som är handläggare
eller utförare har gått tillväga för att klarlägga barnet eller den unges
inställning på andra sätt.
Barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hens ålder och mognad
och av dokumentationen ska det framgå hur man tagit hänsyn till detta.
Av dokumentationen gällande aktualiseringar, utredningar, bedömningar,
beslut och genomförandet av insatser ska följande framgå:


Vilken information som har lämnats till barnet eller den unge



När och på vilket sätt informationen har lämnats



Namn och befattning eller titel på den som har lämnat informationen

5 Särskilda bestämmelser om dokumentation hos den
beslutande nämnden
5.1 Aktualisera ett ärende
Ett ärende kan aktualiseras genom ansökan, begäran eller anmälan.
Dokumentationen av detta ska innehålla uppgifter om:


vad saken gäller



vem eller vilka uppgifterna gäller



vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt



när och hur uppgifterna har lämnats



namn och befattning eller titel på den som har tagit emot uppgifterna

Även uppgifter som har kommit till nämndens kännedom på andra sätt,
exempelvis genom egna iakttagelser, och som kan föranleda någon åtgärd av
nämnden ska dokumenteras enligt ovan. Om uppgifterna lämnas muntligt
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bör det framgår av dokumentationen att det har kontrollerats att de uppfattats
korrekt.
5.2 Förhandsbedömning
Om nämnden beslutar att inte inleda utredning enligt SoL ska skälen till
detta dokumenteras. Om utredning inleds ska detta dokumenteras och gäller
det ett barn ska dokumentationen innehålla uppgifter om när och på vilket
sätt barnet eller den unge samt barnets vårdnadshavare har underrättats om
att nämnden har inlett en utredning.
5.2.1

Omedelbar skyddsbedömning enligt SoL

När en anmälan inkommer till nämnden som rör barn eller unga ska
nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov
av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras och ska
innehålla följande:


vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av
omedelbart skydd



hur och med hjälp av vilka uppgifter som bedömningen har gjorts



när bedömningen är gjord



vem (namn och befattning) som har gjort bedömningen

5.3

Utreda och bedöma

5.3.1

Planering av utredningen

Om utredningen avser ett barns behov av skydd och stöd ska planeringen av
utredningen dokumenteras. Det ska då bland annat framgå:


Vad som ska utredas



Hur samtal och möten ska planeras så att barnet får goda
förutsättningar att framföra sina synpunkter.



Hur samtal med vårdnadshavare ska genomföras



Vilka referenspersoner och sakkunniga som behöver kontaktas och
med vilket syfte



Hur barn och vårdnadshavare varit delaktiga i planeringen

5.3.2

Dokumentera samtycke

Om den enskilde lämnar samtycke till andra myndigheter eller personer får
kontaktas samtycket dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla vilka
som får kontaktas och syftet med kontakten samt när samtycket lämnats. Om
den enskilde återkallar samtycket ska det tydligt framgå att samtycket
ändrats eller inte längre gäller.
5.3.3

Bedöma behov

Av dokumentationen ska det framgå vad den enskilde uppfattar som sina
behov, vilken bedömning nämnden gör av den enskildes behov samt vilka
faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för
nämndens bedömning. Det sammanställs i ett beslutsunderlag där det
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framgår vilka överväganden som ligger till grund för nämndens förslag till
beslut.
5.3.4

Kommunicering

Av dokumentationen ska det framgå när och på vilket sätt, beslutsunderlaget
har kommunicerats med den enskilde.
5.4 Beslut
Genom dokumentationen av ett beslut ska det framgå vad som har beviljats,
vad som har avslagits helt eller delvis och vilket lagrum som ligger till grund
för beslutet. Det ska även gå att utläsa om beslutet är tidsbegränsat eller
förenat med något annat förbehåll. Om ett beslut går den enskilde emot ska
det av dokumentationen framgå när och hur den enskilde underrättats om hur
hen kan överklaga beslutet.
5.4.1

Överklagan

Om individen överklagar ett beslut ska det framgå av dokumentationen. Det
ska även framgå om nämnden har omprövat beslutet enligt 27§ FL eller om
nämnden skickat överklagan till förvaltningsdomstol. När
förvaltningsdomstolen avgjort ärendet ska detta dokumenteras med
information om när avgörandet vunnit laga kraft.
5.4.2

Avbryta eller återkalla

Om en utredning avbryts på grund av att den enskilde inte längre vill få sin
ansökan prövad kan nämnden avskriva ärendet. Det ska då av
dokumentationen framgå när nämnden beslutat om att avskriva ärendet.
Om nämnden återkallar ett beslut om insats helt eller delvis ska det framgå
av dokumentationen tillsammans med vilka skäl som ligger till grund för
beslutet.
5.5 Verkställa beslut
Den enskildes önskemål om utförare av insats ska framgå i
dokumentationen. Det ska även framgå vilken utförare som ska genomföra
insatsen och när ett beslut har verkställts.
5.5.1

Uppdrag till utföraren

Nämndens uppdrag till en utförare ska innehålla
 namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde
(när det gäller ett barn ska det även framgå: vem som är barnets
vårdnadshavare eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt god
man (namn, personnummer och kontaktuppgifter)
 behov av tolk och i så fall vilket språk,
 behov av kommunikationsstöd,
 förordnande av god man eller förvaltare samt vilket uppdrag den har
 huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter
 nämndens bedömning av den enskildes behov
 vad som ingå i uppdraget, när det gäller barn, barnets inställning till
insatsen
 vilket eller vilka mål som gäller för insatsen
 former för uppföljning
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vilken information som ska återföras till nämnden vid avslut av
insatsen efter att en prövning gjorts enligt bestämmelserna i
Offentlighets- och sekretesslagen
namn och kontaktuppgifter på ansvarig handläggare

5.6 Följa upp insatser
De åtgärder som vidtas för att följa upp att den enskilde får den beviljade
insatsen utförd samt de åtgärder som vidtas för att följa upp att insatsen
arbetar mot fastställda mål ska dokumenteras. Vid uppföljning ska den
enskildes eventuella klagomål på handläggning och genomförande av insats
dokumenteras samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
klagomålet. Följande bör ingå i dokumentation av uppföljning av insats:


när och på vilket sätt uppföljning har skett



hur den enskilde uppfattar genomförandet av insatsen i förhållande
till sina behov och önskemål



vilken bedömning nämnden har gjort av om insatsen har genomförts
enligt nämndens beslut



vilken bedömning nämnden har gjort av den enskildes situation



om behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen

Om den enskildes behov förändras under pågående insats på ett sätt som gör
att insatsen inte längre svarar mot behoven ska detta dokumenteras
tillsammans med vilka åtgärder som har vidtagits för att anpassa insatsen
efter den enskildes behov.
5.7 Avsluta insatser
Av dokumentationen ska det framgå när och av vilka skäl insatsen avslutats.
Nämndens bedömning av i vilken utsträckning målen med insatsen har
uppnåtts bör sammanfattas i en slutanteckning som tillförs personakten.

6 Särskilda bestämmelser om dokumentation hos
utföraren
6.1 Ta emot uppdrag
När utföraren har tagit emot ett uppdrag ska följande dokumenteras;


vem uppdraget gäller



vilken nämnd som beslutat om insatsen



vad som ingår i uppdraget



vilket eller vilka mål som gäller för insatsen



vilken bedömning som är gjord av den enskildes behov



hur insatsen ska följas upp



namn och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hos nämnden
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6.2 Genomföra insatser
Av dokumentationen ska det framgå när insatsen påbörjas. Hur insatsen ska
genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan som har utgångspunkt
i nämndens uppdrag. Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller
boende eller i ett stödboende, bör genomförandeplanen även upprättas med
utgångspunkt i nämndens vårdplan. Genomförandeplanen bör användas som
utgångspunkt för fortlöpande journalanteckningar samt som underlag för
uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen ska revideras vid behov. Av
dokumentationen ska det framgå om det har tillkommit omständigheter eller
inträffat händelser som medfört att insatsen helt eller delvis inte kunnat
genomföras som planerat.
6.2.1

Genomförandeplanens innehåll

Av genomförandeplanen bör bland annat följande framgå:


mål för insatsen



vilka aktiviteter insatsen innehåller samt mål för respektive aktivitet



vem som ansvarar för varje aktivitet



när och hur aktiviteterna ska genomföras



hur utföraren ska samarbeta med nämnden och andra så som till
exempel Arbetsförmedlingen, skolan eller hälso- och sjukvården



när och hur insatsen, både som helhet eller för olika aktiviteter, ska
följas upp



om den enskilde deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som
har tagits till hens synpunkter och önskemål



vilka andra som har deltagit i framtagandet av genomförandeplanen



när planen har fastställts



när och hur planen ska följas upp

6.3 Följa upp insatser
De åtgärder som genomförs för att följa upp om individen får de beviljade
insatserna utförda enligt nämndens beslut ska dokumenteras. Det ska även de
åtgärder som görs för att följa upp insatsen mot fastställda mål. Om den
enskilde framför klagomål på genomförandet ska dessa dokumenteras,
liksom vilka åtgärder som vidtagits utifrån klagomålen. Följande bör ingå i
dokumentation av uppföljning av insats:


när och på vilket sätt uppföljning har skett



hur den enskilde uppfattar genomförandet av insatsen i förhållande
till sina behov och önskemål



utförarens bedömning av den enskildes situation



om behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen



vilka uppgifter som efter prövning enligt offentlighets- och
sekretesslagstiftningen har återförts till nämnden vid uppföljningen
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6.4 Avsluta insatser
Av dokumentationen ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har
avslutats. Utförarens bedömning av i vilken utsträckning målen med insatsen
har uppnåtts ska sammanfattas i en slutanteckning som tillförs personakten.

7 Förvaring av dokumentation
Dokumentationen ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga ej
kommer åt den. Den ska även förvaras så att den inte kan förstöras
exempelvis av skadegörelse, brand, stöld eller vatten.
7.1 Rensning av akt
Att rensa en akt innebär att förstöra handlingar som inte ska arkiveras.
Senast i samband med att ärendet avslutas ska handläggare ta ställning till
om minnesanteckningar, utkast och motsvarande ska arkiveras.
7.2 Gallring
Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden ska som
huvudregel gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten.
Följande handlingar inom Osby kommuns socialtjänst får dock inte gallras:


handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn
har placerats eller tagits emot i ett familjehem eller annat enskilt hem
som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har
vårdnaden om barnet, hem för vård eller boende samt stödboende,



handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning
om föräldraskap eller faderskap,



handlingar i akter innehållande personer födda den femte, den
femtonde eller den tjugofemte varje månad.

För detaljerad information om gallring hänvisas till Kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan.
7.2.1

Handlingar som inte leder till ett ärende

Handlingar som inte tillhör ett ärende eller som inte leder till att ett ärende
inleds omfattas inte av reglerna om gallring enligt 12 kap 1 § SoL. Det gäller
exempelvis inkomna rapporter och anmälningar som inte leder till att
utredning inleds. Dessa handlingar förvaras, enligt beslut från
kommunfullmäktige, i en kronologisk pärm och gallras efter två år.
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2018-08-24
Barn och skola
Eva Stjernkvist
0709318481
eva.stjernkvist@osby.se

Skolpliktsbevakning 2018
Dnr BSN/2018:130 610

Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av skolpliktsbevakning vårterminen
2018.
Sammanfattning av ärendet
Barn bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och
kan fullgöras i en skola med offentlig huvudman eller i en skola med enskild huvudman.
Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt ligger på flera parter. Hemkommunens ansvar
är att se till att de skolpliktiga barnen som inte går i kommunens grundskola eller
grundsärskola får föreskriven utbildning. Kommunen har ansvar för att eleverna i
kommunens skolor fullgör sin utbildning och det gäller alla elever, även elever från andra
kommuner som går i Osby kommuns skolor. Vårdnadshavare har sitt ansvar för att se till
att barnet fullgör sin skolplikt.
För att säkerställa att de barn som är skolpliktiga i Osby kommun får föreskriven
utbildning, samt att säkerställa att de elever som går i kommunens grundskolor fullgör sin
skolplikt så arbetar Osby kommun enligt Rutin för bevakning av skolplikt. Två gånger per
år informeras barn- och skolnämnden om barn- och skolförvaltningens arbete med
skolpliktsbevakning.
Beslutsunderlag
Rutin för bevakning av skolplikt
Skolpliktsbevakning vårterminen 2018

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Mia Johansson

Eva Stjernkvist

Förvaltningschef

Handläggare

Beslutet skickas till
Barn- och skolförvaltningen
Förvaltningschef Mia Johansson
Områdeschef grundskolan Jessica Jönsson
Rektorer grundskolan
Verksamhetsutvecklare

Sida

1(2)
Datum

2018-06-12
Barn och skola
Eva Stjernkvist, 0479-52 81 55
eva.stjernkvist@osby.se

Rutin för bevakning av skolplikt
Bakgrund
Huvudmannen är ansvarig för att eleverna i kommunens grundskolor och
grundsärskola fullgör sin utbildning. Det gäller alla elever, även elever från
andra kommuner som går i Osby kommuns skolor. Barnets vårdnadshavare
har även ett ansvar för att se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Enligt Skollagen 7 kap 4§ är det också hemkommunens ansvar att se till att
de skolpliktiga barnen som inte går i kommunens grundskola eller
grundsärskola får föreskriven utbildning.
Rutin Osby kommun
Skolplikt
För att säkerställa att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Osby
kommun får föreskriven utbildning så görs följande:
1. Den sista dagen i varje månad (undantag juni, juli och december) görs en
kontroll i elevsystemet Extens av handläggare på Barn- och skolkontoret om
något barn saknar känd skolplacering och är folkbokförd i Osby kommun.
2. Listan kontrolleras mot uppgifter om skolplacering i annan kommun och
på fristående enheter av handläggare på Barn och skola.
3. De barn som inte har någon känd skolplacering i annan kommun eller på
fristående grundskolor kontaktas via brev. I brevet framgår att svar om
barnets skolplacering ska inkomma till handläggare på Barn- och
skolkontoret innan ett angivet datum.
4. Har inte svar inkommit till handläggare på Barn- och skolkontoret till det
datum som angivits i brevet tas kontakt med handläggare på Barn- och
familjeenheten, samt med Skatteverket och Försäkringskassan.
5. Två gånger om året (januari och augusti) informeras barn- och
skolnämnden om arbetet med skolpliktsbevakning.

Besöksadress V Storgatan 35
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post barnochskola@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2018-06-12
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Fullgörande av skolplikt (hantering av frånvaro)
För att registrera frånvaro används Infomentor. Vårdnadshavare registrerar
frånvaro i Infomentor och därefter godkänns det av ansvarig lärare och om
en elev inte är anmäld frånvarande av vårdnadshavare kontaktas
vårdnadshavare till barnet samma dag i enlighet med Skollagen 7 kap 17§.
För att säkerställa att de elever som finns i kommunens grundskolor och
grundsärskola fullgör sin utbildning görs följande:
1. Till det lokala elevhälsomötet har ansvarig skolsköterska med sig
uppgifter från Infomentor om elever med hög anmäld och/eller oanmäld
frånvaro. Vad hög frånvaro innebär varierar beroende på elevens
individuella omständigheter, men ett riktmärke kan vara frånvaro mellan
10-20%. Om eleven är folkbokförd i annan kommun ska denna kommun
underrättas om elevens frånvaro.
2. Det lokala elevhälsoteamet tar beslut om en handlingsplan med fortsatta
åtgärder, vilket till exempel kan bestå av samtal med vårdnadshavare,
upprättande av åtgärdsprogram m.m.
3. Vid nästa lokala elevhälsomöte följs elevens frånvaro upp och
handlingsplanen revideras vid behov.
4. Två gånger om året, i juni och januari rapporterar ansvarig rektor till
handläggare på barn och skola om antalet elever med en anmäld och/eller
oanmäld frånvaro på över 20%, samt de åtgärder som vidtagits. Detta
redovisas för Barn- och skolnämnden i augusti respektive februari.
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2018-08-27
Barn och skola
Eva Stjernkvist, 0479-52 81 55
eva.stjernkvist@osby.se

Skolpliktsbevakning vårterminen 2018
Enligt Skollagen 7 kap så har barn som är bosatta i Sverige skolplikt.
Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och kan fullgöras i en skola
med offentlig huvudman eller i en skola med enskild huvudman.
Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt ligger på flera parter.
Hemkommunens ansvar är att se till att de skolpliktiga barnen som inte går i
kommunens grundskola eller grundsärskola får föreskriven utbildning.
Kommunen har ansvar för att eleverna i kommunens skolor fullgör sin
utbildning och det gäller alla elever, även elever från andra kommuner som
går i Osby kommuns skolor. Vårdnadshavare har sitt ansvar för att se till att
barnet fullgör sin skolplikt.
För att säkerställa att de barn som är skolpliktiga i Osby kommun får
föreskriven utbildning, samt att säkerställa att de elever som går i
kommunens grundskolor fullgör sin skolplikt så arbetar Osby kommun enligt
en rutin för bevakning av skolplikt.
Skolplikt
För att säkerställa att de barn som är folkbokförda i Osby kommun har en
skolplacering utförts varje månadsskifte en kontroll i elevsystemet Extens.
Där jämförs folkbokföringsuppgifter från Osby kommun med de elever som
finns registrerade i Extens. I Extens registreras endast elever i Osby
kommuns skolor, vilket innebär att de elever som går i kommunala skolor i
andra kommuner, på fristående skolor eller saknar skolplaceringar redovisas
i en rapport. De elever som går i skola i annan kommun eller på fristående
skolor noteras och resterande barn är de som saknar känd skolplacering. För
att informera barnens vårdnadshavare om skolplikten skickas brev till dessa
med information om att kontakta Barn- och skolförvaltningen för att
meddela var barnet har sin skolgång.
Vårdnadshavare till barn som saknar känd skolplacering kontaktas alltid via
brev och i de flesta fall hör vårdnadshavare av sig och meddelar var barnet
har sin skolgång. Om detta inte sker så tas kontakt med Försäkringskassan,
Skatteverket och Barn- och familjeenheten, vilket har skett under våren
2018.
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Under våren 2018 har det funnits fem (5) barn som saknar känd
skolplacering, vilket kan jämföras med tre (3) barn i oktober 2017. Efter
kontakt med Barn- och familjeenheten har följande uppgifter kommit fram:
-

en familj med 3 barn har flyttat från Sverige och inte meddelat utflytt

-

2 barn har Barn- och familjeenheten under utredning

Fullgörande av skolplikt (frånvarohantering)
För att registrera frånvaro används Infomentor. Vårdnadshavare registrerar
frånvaro i Infomentor och därefter godkänns det av ansvarig lärare och om
en elev inte kommer till skolan och inte är anmäld frånvarande av
vårdnadshavare kontaktas vårdnadshavare till barnet samma dag.
För att säkerställa att de elever som finns i kommunens grundskola och
grundsärskola fullgör sin utbildning har skolorna en rutin för
frånvarohantering. Denna rutin skiljer sig något mellan de olika skolorna
men i stora drag ser den ut på följande sätt:
•
•
•
•

Möten med det lokala elevhälsoteamen var 14:e dag eller en gång i
månaden.
Skolsköterska diskuterar med mentor om någon elev har hög
frånvaro där orsaken inte är känd.
Vid hög frånvaro kallas till elevmöte med vårdnadshavare där rektor,
mentor och representanter från lokalt elevhälsoteam närvarar.
När betygsvarningar inkommer tas även detta upp i elevhälsan.

Under vårterminen 2018 fanns det 85 elever i Osby kommuns skolor med en
frånvaro på 20 % eller mer. I nedanstående tabell framgår fördelningen
mellan skolorna samt en jämförelse med höstterminen 2017.
Skola
Hasslarödsskolan F-6
Hasslarödsskolan 7-9
Klockarskogsskolan F-3
Parkskolan F-3
Parkskolan 4-9
Killebergsskolan F-6
Visseltoftaskolan F-6
Örkenedskolan F-9
Totalt

Frånvaro
VT 2018
8
21
2
2
19
6
0
29
85

Elever
VT 2018
325
227
193
144
198
92
11
308
1498

Frånvaro
HT 2017

Elever
HT 2017

21

545

5

192

18

325

5
0
18
67

89
11
305
1467

Orsakerna till frånvaron är varierande
•

Hasslarödsskolan F-6, gällande medicinska orsaker, jobbar man med
det i den allmänna sjukvården. Några elever har stöttning av
elevassistent och kontakt med kurator och någon elev har diagnos
som gör att det är svårt att orka med skolan. En elev har under våren

Osby kommun

•

•
•
•
•
•

Datum

Sida

2018-08-27

3(3)

vänt trenden med hjälp av tät kontakt med vårdnadshavare, mentor,
kurator och elevassistent.
Hasslarödsskolan 7-9 är orsakerna medicinska, psykisk ohälsa och
sociala orsaker. Några elever har stöttning av elevassistent, några går
en del av dagen på RC (resurscentrum) och några elever har kontakt
med kurator.
För de 2 eleverna på Klockarskogsskolan beror den höga frånvaron
på resor utomlands.
Parkskolan F-3 är det medicinsk/sjukdom och ledighet som är
orsaken till hög frånvaro.
Parkskolan 4-9 beror frånvaron på 11 elever på
medicinsk/psykologisk orsak, 2 socialt och 6 odefinierad frånvaro.
Utöver dessa elever har två elever anpassad studiegång.
Killebergsskolan F-6 är orsakerna för 6 elever medicinsk, eller
psykologisk sjukdom.
Jämfört med hösten 2017 har Örkenedskolan en ökning. Det är åk F3 som står för ökningen och till största delen är det medicinska
orsaker.

Exempel på åtgärder
• Skolorna tar regelbunden kontakt med hemmet via mentor såväl som
representant från lokala elevhälsoteamet.
• Om elev har oroväckande ”ströfrånvaro” kan en orosanmälan
eventuellt vara aktuell.
• Elevmöte med rektor och representanter från elevhälsan närvarande.
• Remiss till Centrala Barn- och elevhälsan (CBEHT) för vidare stöd
och råd.
• Kontakt med instanser utanför skolan såsom socialtjänsten, BUP,
sjukvård och stöd från resursperson.
• Anpassningar i skolmiljön, eventuell utredning gällande behov av
särskilt stöd.
• Anmälan till Barn- och familjeenheten.
• Extra förtydligande vid utvecklingssamtal om skolplikt och att resor
ska förläggas under loven.
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2018-08-22
Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Yttrande om detaljplan för Hantverkaren 9
Dnr BSN/2018:30 214

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden ställer sig positiva till att Hantverkaren 9 används för
bostadsändamål.
Sammanfattning av ärendet
För att öka byggnationen av bostäder har kommunen träffat ett antal byggföretag. Det
finns ett antal byggare som är intresserade av att bygga bostäder på Hantverkaren 9
(Hemgårdens förskola).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastigheten Hantverkaren 9 är lämplig för
bostadsändamål och begär därför barn- och skolnämndens syn på att ändra detaljplanen.
Det innebär att förskoleverksamhet inte längre kommer att kunna bedrivas på platsen när
planen är klar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Dnr KS/2018:93 214
Protokoll, BSN 2018-03-06 §21
Skiss; Ytor Hasslaröd skolområde 1 och 2, förskola 6 avdelningar
Skiss; Ytor Hasslaröd skolområde 3, förskola 6 avdelningar
Ärende
Samhällsbyggnadsförvaltningen begär yttrande från barn- och skolnämnden angående
förslaget på att planera bostäder på fastigheten Hantverkaren 9 (Hemgårdens förskola).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastigheten Hantverkaren 9 är lämplig för
bostadsändamål och begär därför barn- och skolnämndens syn på att ändra detaljplanen.
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Det innebär att förskoleverksamhet inte längre kommer att kunna bedrivas på platsen när
planen är klar.
Dialog om förslaget har förts med förvaltningschefen för Barn och skola samt med barnoch skolnämndens ordförande, vilka ställt sig positiva till förändringen under
förutsättning att annan lämplig plats för byggnation av förskola tas fram.
På barn- och skolnämndens sammanträde 2018-03-06 beslutades att möjlighet till
placering för en framtida förskola, enligt nytt förskolekoncept, skulle utredas på
Hantverkaren 9 samt på Hasslarödskolans område.

Hantverkaren 9: För att ge barnen tillräckligt stor utemiljö och för att få ett bra flöde
med transporter, leveranser och antal parkeringsplatser kan det endast byggas en förskola
med 4 avdelningar på Hantverkaren 9.
En byggnad med 4 avdelningar upptar 930 kvm, utöver det krävs ytor för miljöhus och
förråd. Med 20 barn per avdelning (40 kvm utemiljö per barn) behövs 3200 kvm till
utemiljö.
Hasslarödsskolans område: Det är möjligt att bygga en förskola med 6 avdelningar på
Hasslarödsskolans område. En byggnad med 6 avdelningar upptar 1195 kvm, utöver det
krävs ytor för miljöhus och förråd. Med 20 barn per avdelning (40 kvm utemiljö per barn)
behövs 4800 kvm till utemiljö.
Det finns tre tänkbara placeringar på Hasslarödsskolans område som alla är godkända
enligt gällande detaljplan.

Mia Johansson
Förvaltningschef Barn och skola

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Fastighetschef
Områdeschef förskolan
Verksamhetscontroller Barn och skola
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2018-08-22
Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Prästgårdens förskola
Dnr BSN/2018:127 630

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden godkänner Osby pastorats ansökan om att utöka antalet platser på
Prästgårdens förskola till totalt 45.
Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Osby pastorats
ansökan om att utöka antalet platser på Prästgårdens förskola till totalt 45.
Sammanfattning av ärendet
Osby pastorat driver sedan 2015 Prästgårdens förskola. Verksamheten godkändes som en
fristående förskola av kommunfullmäktige 2014-09-08 §106. Efter beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-14 §161 godkändes även att antalet platser kunde utökas
från 32 till 40.
Osby pastorat ansöker nu om att utöka antalet förskoleplatser på Prästgårdens förskola till
totalt 45 med start 2019-08-01.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att få utökade kostnader med 10 405 kr per barn
och månad (2018 pris, IKE kan bli dyrare 2019).
Finansiering
Hänsyn måste tas till utökade kostnader med 300 000 kr i budgetarbetet för 2019 (halvår)
och helår 2020 med ca 600 000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan om enskild verksamhet
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Ärende
Osby pastorat driver sedan 2015 Prästgårdens förskola. Verksamheten godkändes som en
fristående förskola av kommunfullmäktige 2014-09-08 §106. Efter beslut i
kommunfullmäktige 2015-12-14 §161 godkändes även att antalet platser kunde utökas
från 32 till 40.
Osby pastorat ansöker nu om att utöka antalet förskoleplatser på Prästgårdens förskola till
totalt 45 med start 2019-08-01.
Enligt inlämnad ansökan med bilagor uppfylls de krav som krävs.
Den enskilda verksamheten står under tillsyn av Osby kommun där kvalitet och säkerhet
följs upp. Hittills har Prästgårdens förskola en väl fungerande verksamhet och det fanns
inga anmärkningar i årets tillsyn.
Barn- och skolnämnden kommer att få utökade kostnader med 10 405 kr per barn och
månad (2018 pris, IKE kan bli dyrare 2019). Totalt blir de utökade kostnaderna ca
300 000 kr för 2019 och 625 000 kr för 2020.

Mia Johansson
Förvaltningschef Barn och skola

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Osby pastorat
Ekonomichef
Verksamhetscontroller Barn och skola
Områdeschef förskolan
Barnomsorgsassistent Barn och skola

