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Sammanträdesdatum 
2020-06-02  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby klockan 08:30-13:30 

  
Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 

Daniel Landin (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande, §§ 54 - 68 
Erling Persson (L), tjänstgör för Ewa Bejvel (SD), §§ 69 - 77 
Fredrik Johansson Nord (M) §§ 54 - 71 
Tom stol för Fredrik Johansson Nord (M), §§ 72 - 77 
Marie Winther (V), tjänstgör för Lars Andreasson (S) 
Mats Ernstsson (C), §§ 54 - 75 
Tom stol för Mats Ernstsson (C), §§ 76 - 77 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD), §§ 54 - 71   
Tom stol för Hans Persson (SD), §§ 72 - 77  
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Ida Gustafsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L), §§ 54 - 68 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Controller, Cindy Balte 
Verksamhetsutvecklare, Ingrid Ullsten 
Integrationssamordnare, Adina Popa 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Daniel Landin (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 4 juni 2020, klockan 16:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
54-77 

 Marit Löfberg  
 
 Ordförande   
 Lars Anton Ivarsson (M)  
 
 Justerare   
 Daniel Landin (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har til kännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-02  

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-05 Datum då anslaget tas ned 2020-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby. 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 54 Upprop och protokollets justering 

§ 55 Godkännande av dagordning 

§ 56 Information 

§ 57 Återrapportering av ställda frågor 

§ 58 Anmälningar 

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 60 Revidering av delegationsordningen 

§ 61 Budgetuppföljning per den 30 april 2020 

§ 62 Personalekonomisk redovisning 2019 

§ 63 
Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden angående medborgarförslag, 
Kulturplatser med skyltar, tydliga informationsskyltar vid 
fornminnen 

§ 64 Slutlig gymnasieorganisation 2020/21 

§ 65 Svar på medborgarförslag - Idrottsskola i samarbete skola och 
föreningar från Göran Dahlquist 

§ 66 Skolinspektionen informationsinhämtning inför regelbunden 
kvalitetsgranskning, Killebergsskolan F-6 

§ 67 Digitala hjälpmedel 

§ 68 Lokaldimensionering för förskola och grundskola 

§ 69 Nyttjandegrad förskola och fritidshem 

  

PVl OSBY 
~KOMMUN 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-02  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

§ 70 SEKRETESS- Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken (FB), ärende 7728 

§ 71 SEKRETESS - Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken (FB), ärende 7512 

§ 72 Pedagogisk omsorg Killeberg 

§ 73 Tillsyn Prästgårdens förskola och fritidshem 

§ 74 Riktlinjer nyanländas mottagande 

§ 75 Lokalbehov gymnasie, förskoleklass 

§ 76 Föreningsstöd 

§ 77 Avslutning 
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§ 54 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Daniel Landin (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande, §§ 54 - 68 
Erling Persson (L), tjänstgör för Ewa Bejvel (SD), §§ 69 - 77 
Fredrik Johansson Nord (M) §§ 54 - 71 
Tom stol för Fredrik Johansson Nord (M), §§ 72 - 77 
Marie Winther (V), tjänstgör för Lars Andreasson (S) 
Mats Ernstsson (C), §§ 54 - 75 
Tom stol för Mats Ernstsson (C), §§ 76 - 77 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD), §§ 54 - 71   
Tom stol för Hans Persson (SD), §§ 72 - 77  
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Ida Gustafsson (C) 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Daniel Landin (S) att tillsammans med 
ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras torsdagen den 4 juni 2020, klockan 16:00. 
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§ 55 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivars-
son (M) före sammanträdet angivna ändringen att två ärenden med 
ärenderubriker: 
”SEKRETESS – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 
§ föräldrabalken (FB), ärende 7728” 
”SEKRETESS – Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 
§ föräldrabalken (FB), ärende 7512” 
läggs till på dagordningen.  
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§ 56 
Information 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

Förvaltningschef Eva Andersson informerar: 
 

- Lägesrapport pågående pandemi 
Barn- och utbildningsförvaltningens krisledningsgrupp träffas två 
gånger i vecka för avstämning. 
Låg frånvaro för både personal och elever. 
Planerar för att fritidsgårdarna ska kunna ha öppet över sommaren. 
Hämtning och lämning på förskolorna sker utomhus. 
Inskolningar på förskolor sker utifrån de förutsättningar som finns 
och att man följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets 
rekommendationer. 
Diskussioner pågår om vilka besluts som ska tas i olika instanser och 
en utvärdering ska göras för förvaltningen och även på hela 
kommunen. 

- Draft-It, system för att anmäla och utreda kränkande 
behandlingar 
Genomgång av det digitala verktyg som användas för att rapportera 
kränkande behandling. 

- Lokalfrågor 
Örkendeskolan har fortfarande dålig inomhusluft. 

- Stiftelser 
Finns ingen information att lämna. 

- Skolskjutsreglemente 
Ingen förändring i reglementet. 

- Internatkostnader 
Ingen förändring angående internatkostnaderna. 

- B Innovation AB 
Avtal skrivs för varje år. Instruktörerna är anställda av Osby 
kommun. Under kommande år öppnas upp för simning och 
konståkning. 

- Skolinspektionen 
Skolinspektion har ändrade rutiner för att genomföra inspektioner 
och kommer att fullfölja huvudmannainspektionen till hösten. 
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- Vaccinationsprogram 
HPV-vaccination kommer att erbjudas alla pojkar i årkurs 5. 

- Frånvaro – vitesföreläggande 
Ärendet följs upp månadsvis. 

- IAK – Integration, arbete, kompetens 
Det nya verksamhetscentret kommer att starta upp till hösten. Det är 
ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och 
arbetsförmedlingen och målet är att få fler personer i arbete och 
studier. Verksamhetscentret ska heta ” Osby kommun Kompetensa”.  

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen 
Inga pågående ärenden. 

- Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Inga pågående ärenden. 

- Budget 2021 
Kortfattad information angående förslag till budget 2021 inför 
budgetberedningens möte. 

 
Övrigt 
Daniel Landin (S) har fått till sig att i vuxenutbildningen är man inte nöjd 
med IT-verktyget Teams vid den digitala undervisningen. 
Förvaltningschef Eva Andersson svara att i Osby kommuns används Office 
365, där Teams ingår, i alla verksamheter. Lärcenter ska framöver starta upp 
fysiska träffar för undervisning, en (1) lärare som undervisar 3 elever vid 
samma tillfälle. 
 
Fredrik Johansson Nord (M) har önskemål om utbildning i Teams för politi-
kerna. 
 
Fredrik Johansson Nord (M) ställer frågan om de barn som ska börja försko-
leklass till hösten får komma och besöka sin skola och träffa pedagogerna 
före skolstarten i höst. 
Områdeschef grundskola Jessica Jönsson svarar att det inte kommer att bli 
några besök på skolorna på grund av rådande omständigheter. Det sker inga 
besök mellan olika verksamheter.  
Det kommer inte att bli något fysiskt informationsmötet, alla information 
sker via brev. 
 
Daniel Landin (S) vill väcka tanken om att återinföra arbetsutskotten i 
nämnderna. 
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§ 57 
Återrapportering av ställda frågor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson återrapporterar om: 
 

- Delegationsordningen – i delegationsordningen kommer det att vara 
angivet enheterna för förskolorna. 
 

- Calcio studieresan – förvaltningen har inte fått något besked från  
Jonas Thern. På grund av covid-19 pandemin blir det ingen resa för 
eleverna. 
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§ 58 
Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 59 
Anmälan av delegationsbeslut 
BUN/2020:6   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av delegationsbesluten, godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott 
och tjänsteman enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegat-
ionsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det barn- och utbildnings-
nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 

Delegationsbeslut tagna 1 april – 30 april 2020, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     april 2020  tjugosex (26) 
 
 
Delegationsbeslut tagna 1 april – 30 april 2020,  
barn- och familjeenheten 

Delegationslistor 
Ärendetyp         Beslutsdatum Antal beslut 
IFO Barn- och familjeenheten     april 2020  femtio (50) 
IFO Familjerätt       april 2020  elva (11) 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 60 
Revidering av delegationsordningen 
BUN/2020:11   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Reviderad delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden be-
slutas att gälla från och med den 2 juni 2020. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 
I delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden framgår vilka 
beslut som utskott, politiker eller tjänstepersoner självständigt kan besluta 
om på delegation av Barn- och utbildningsnämnden. Saknad delegation och 
verkställighet enligt lag i delegationsordningen medförde revidering som 
beslutades 2019-11-19 §155. Nya förändringar medför nu ytterligare revide-
ring under rubrikerna förkortningar och punkter 1 - 5 och 8.  
1. Vidaredelegation, 2. Allmänt, 3. Enskild huvudman för förskola, pedago-
gisk omsorg och fritidshem, 4. Förskola, 5. Förskoleklass och 8. Fritidshem. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning”, daterad den 11 maj 2020, från ad-
ministratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson. 
Delegationsordning 2019, Barn- och utbildningsnämnden, reviderad den 2 
juni 2020. 
 
 
Beslutet skickas till  
Barn och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasium- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
Enhetschef barn- och familjeenheten, Carina Alpar  
Enhetschef kultur- och fritid, Fredrik Johnsson 
Rektorer förskola, grundskola, gymnasium- och vuxenutbildning 
Controller, Cindy Balte 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 61 
Budgetuppföljning per den 30 april 2020 
BUN/2020:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen, per den 30 april, med en negativ avvikelse på 
4 590 tkr, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyr-
ningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfull-
mäktige fyra gånger per år (efter utfall i mars, april, augusti och oktober).  
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att 
nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 15 maj 2020, från 
verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson. 

Uppföljning april 2020, barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Cindy Balte 
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§ 62 
Personalekonomisk redovisning 2019 
BUN/2020:157   040 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning av den personal-
ekonomiska redovisningen för 2019 godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på den perso-
nella kraften så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I 
redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare 
skapa ett hållbart arbetsliv. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Personalekonomisk redovisning 2019”, daterad den 20 
maj 2020, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Personalekonomisk redovisning 2019, daterad den 4 februari 2020, från HR-
chef Anna Olsson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
HR-chef, Anna Olsson 
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§ 63 
Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden angående 
medborgarförslag - Kulturplatser med skyltar, tydliga 
informationsskyltar vid fornminnen 
BUN/2020:87   840 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Anta barn- och utbildningsförvaltningens svar, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – kulturplatser med skyltar” daterad den 8 maj 
2020, som sitt eget. 
 

- Skicka svaret till samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Detta ärende berör endast tjänsteman. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 mars 2019 inkom Lennart Ohlsson med medborgarförslaget ”Tyd-
liga informationsskyltar vid våra fornminnen”. Kommunfullmäktiga beslu-
tade 2019-05-28 KS/2019:101 att samhällsbyggnad ska utreda förslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden önskade i sin tur ett yttrande angående förslaget 
från Kultur och fritid inom Barn- och utbildningsnämnden där samhälls-
byggnadsnämnden önskade svar på följande: 
 

- Är det intressant att välja ut de intressantaste fornminnen av alla i 
Osby kommun? 

- Hur många fornminnen anser Kultur och fritid är intressant för all-
mänheten? 

- Kan Kultur och fritid ta fram och ajourhålla informationen som ska 
stå på informationstavlorna där Samhällsbyggnad har drift och sköt-
sel. 

- Har Kultur och fritid något annat att erinra gällande medborgarför-
slaget? 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar genom Kultur och fritid följande: 

- I enlighet med det nationella kulturpolitiska målet att ”främja ett le-
vande kulturarv som bevaras, används och utvecklas” finner Kultur 
och fritid förslaget vara både relevant och viktigt för kommunen. Att 
lyfta in historien i nutiden genom relevant och tillgänglighetsanpas-
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sad information är en viktig del av kulturarvets bevarande. Även 
möjligheten att utveckla med digital information kan finnas. 

- För att kunna göra en relevant bedömning krävs en djupare under-
sökning och inventering av alla fornlämningar som finns i kommu-
nen som inte redan samhällsbyggnad har hand om.  

- Kultur och fritid är gärna behjälpliga med att ta fram och ajourhålla 
informationen som ska stå på informationsskyltarna i fråga men i 
dagsläget finns inte de extra resurser som detta arbete skulle kräva.  

- Kultur och fritid har inget annat att erinra gällande medborgarförsla-
get. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – kulturplatser med skyltar”, daterad 
den 8 maj 2020, från enhetschef kultur- och fritid Fredrik Johnsson och för-
valtningschef Eva Andersson. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, §24, Medborgarförslag- 
kulturplatser med skyltar.  

Medborgarförslag från Lennart Ohlsson, inkommit den 11 mars 2019. 

 

 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef Kultur- och fritid, Fredrik Johnsson 
Vik. Kulturutvecklare, Afsaneh Larsson 
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§ 64 
Slutlig gymnasieorganisation 2020/21 
BUN/2020:97   617 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag ”Slutligt programutbud 
och inriktningar på gymnasieskolan Ekbackeskolan läsår 20/21”, da-
terad den 22 maj 2020, med antal platser för gymnasiet i Osby 
kommun för läsåret 2020-2021, fastställs. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn direkt.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och 
inriktningar till gymnasiet som Osby kommun ska erbjuda. Detta beslut ska 
bygga på en tänkt organisation som kan matcha sökunderlaget till Osby 
kommuns gymnasium. Beslutet ska ta hänsyn till pedagogiska, ekonomiska 
och verksamhetsmässiga förutsättningar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Slutlig Gymnasieorganisation 20/21”, daterad den 14 maj 
2020, från områdeschef gymnasie/vux Stefan Ekvall och förvaltningschef 
Eva Andersson. 

Slutligt programutbud och inriktningar på gymnasieskolan Ekbackeskolan 
läsår 20/21”, daterad den 22 maj 2020 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 14 maj 2020. 

 

 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef gymnasium och vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
Verksamhetscontroller Barn- och utbildning, Cindy Balte 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 65 
Svar på medborgarförslag - Idrottsskola i samarbete 
skola och föreningar från Göran Dahlquist 
BUN/2020:150   600 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 
- Medborgarförslaget – Idrottsskola i samarbete med skola och före-

ningar, från Göran Dahlquist, avslås. 
 

Överläggningar 
Mats Ernstsson (C), Magnus Augustsson (C) och Daniel Landin (S) yrkar på 
avslag för medborgarförslaget. 
Samtliga ledamöter instämmer i yrkandet. 

Lars-Anton Ivarsson (M) meddelar att yrkandet blir barn- och utbildnings-
nämndens beslut. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn direkt. 

Barnkonsekvensanalys kommer att genomföras vid fortsatt utredning och 
förslag till beslut på inlämnat medborgarförslag 

 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag ”Idrottsskola i samarbete med skola och föreningar” 
inkommen  
2020-03-18, föreslår förslagsställaren Göran Dahlquist att Osby kommun 
startar upp en ”Idrottsskola” i samarbete med Osby kommuns föreningar. 
Utredning om medborgarförslaget kommer att genomföras med redovisning 
på barn- och utbildningsnämndens nämndsmöte 2020 09 15. 
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Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-02  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Idrottsskolan i samarbete med skola 
och föreningar från Göran Dahlquist” daterad den 18 maj 2020, från för-
valtningschef Eva Andersson. 

Medborgarförslag – Idrottsskola i samarbetet med skola och föreningar, 
inkommit den 18 mars 2020, från Göran Dahlquist. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 53. 

 

 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 
Skolinspektionen informationsinhämtning inför 
regelbunden kvalitetsgranskning, Killebergsskolan F-6 
BUN/2020:23   611 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Svar och redovisning av förbättringsåtgärder gällande Skolinspekt-
ionens regelbundna kvalitetsgranskning vid Killebergsskolan: 
 

 ”Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning 
av utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i 
Killebergsskolan i Osby kommun”, daterad den 25 maj 2020 
 

 ”Inför elevråd 29/4”, daterad den 25 maj 2020 
 

antas som sitt eget och sänds till Skolinspektionen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under höstterminen 2019 (25-27/11) genomförde Skolinspektionen en re-
gelbunden kvalitetsgranskning vid Killebergsskolan F-6 avseende verksam-
hetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgransk-
ning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elevs förut-
sättningar att nå de nationella målen.  

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden: 

- Rektors ledarskap 

- Undervisning 

- Trygghet och studiero 

- Bedömning och betygsättning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Skolinspektion informationsinhämtning inför regelbunden 
kvalitetsgranskning, Killebergskolan F-6 2019:7653”, daterad den 14 maj 
2020, från områdeschef grundskola, Jessica Jönsson och vik förvaltnings-
chef Eva Andersson. 
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Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Killebergsskolan F-6 i 
Osby kommun, daterat den 7 februari 2020, från Skolinspektionen, enhets-
chef Cecilia Kjellman. 

Rektors svar ”Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av 
utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i Killebergsskolan i 
Osby kommun”, daterad den 25 maj 2020. 
Skrivelse ”Inför elevråd 29/4, daterad den 25 maj 2020, från barn- och ut-
bildning, rektor Maria Eriksdotter. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Skolinspektionen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Rektor Killebergsskolan, Maria Eriksdotter 
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§ 67 
Digitala hjälpmedel 
BUN/2020:148   005 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Förskolan har digitala hjälpmedel i den omfattning som erfordras för 
att klara målen enligt läroplanen. 
 

- Elever i årskurs F-3 ska ha en Ipad och en dator per 5 elever från och 
med 2021. 
 

- Elever i årskurs 4-9 ska ha varsin dator (1:1) från och med 2021. 
 

- Gymnasieskolans elever ska ha 1:1 dator. 
 

- Vuxenskolan har digitala hjälpmedel i den omfattning som erfordras 
för att klara målen. 
 

- Digitala hjälpmedel finansieras i drifts- och investeringsbudget 
2021. 

 
Överläggning 
Daniel Landin (S) yrkar på följande tillägg ”Digitala hjälpmedel finansieras 
i drifts- och investeringsbudget 2021”. 

Samtliga ledamöter instämmer i yrkandet. 

Lars-Anton Ivarsson (M) meddelar att Daniel Landins (S) yrkande blir barn- 
och utbildningsnämnden beslut. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
För att skolverksamheten och grundskolan med sina ökade krav på digital 
förmåga ska kunna uppfylla sitt uppdrag att ge varje barn och elev, förut-
sättningar att nå de nationella målen samt uppnå och tillämpa förvaltningens 
”Digitaliseringsstrategi 2018-2020” och Skolverkets ”Nationella IT-strategi 
gällande skolväsendet” behövs utökning av datorer och Ipads och andra 
digitala hjälpmedel. 
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För att läsåret 2020/2021 och inför läsåret 2021/2022 uppnå målen enligt 
läroplaner och kursplaner behöver nedanstående beskrivna behov av digitala 
hjälpmedel uppfyllas; 

- förskolans digitala behov 

- en Ipad och en dator per 5 elever i årskurs F-3 

- 1:1 datorer för årskurs 4-9  

- 1:1 på gymnasiet 

- digitala hjälpmedel på Vuxenskolan 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Digitala hjälpmedel”, daterad den 14 maj 2020, från om-
rådeschef Jessica Jönsson och vik. förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 14 majs 2020. 

”Handlingsplan digitalisering Barn- och Utbildningsförvaltningen Osby 
kommun 2028-2020”. 

Digitala hjälpmedel – förskolan, daterad den 26 maj 2020, från områdeschef 
förskola Christel Torstensson. 

Digitala hjälpmedel grundskola. 

Digitala hjälpmedel gymnasie – VUX – Central barn- och elevhälsan, date-
rad den 26 maj 2020, från områdeschef Stefan Ekvall. 

Digitala hjälpmedel Kultur och Fritid, daterad den 26 maj 2020, från kultur- 
och fritidschef Fredrik Johnsson. 

 

 

Beslutet skicks till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson  
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
Enhetschef kultur- och fritid, Fredrik Johnsson 
Controller, Cindy Balte 
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§ 68 
Lokaldimensionering för förskola och grundskola 
BUN/2020:156   610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ny grundskola i Lönsboda dimensioneras för 400 elever. 
 

- Ny förskola i Killeberg dimensioneras för sex avdelningar. 
 

- Ny grundskola i Killeberg dimensioneras för 150 elever. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Analys av barn- och elevunderlag och lokalbehov för förskola och grund-
skola i Killeberg samt grundskola i Lönsboda har genomförts. Analyserna 
ger vid hand att ny förskola och grundskola kommer att byggs i Killeberg 
samt att ny grundskola ska uppföras i Lönsboda. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Lokal dimensionering för förskola och grundskola”, date-
rad den 13 maj 2020, från vik. förvaltningschef Eva Andersson. 

Elevprognos grundskolan 2019/2020 Osby kommun, daterad den 8 novem-
ber 2019. 

Barnprognos och behov av förskoleplatser Osby kommun 2016-2035, date-
rad den 9 november 2016. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 19 maj 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Mathias Andersson 
Teknisk chef, Anders Edwall 
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§ 69 
Nyttjandegrad förskola och fritidshem 
BUN/2020:153   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av barngruppernas sammansättning och storlek samt 
köläge i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem godkänns.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagen kap14 § 8 anges huvudmannens ansvar för förskolan: 

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansätt-
ning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” 

I Skollagen kap 14 § 8 anges huvudmannens ansvar för fritidshemmet: 

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansätt-
ning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö” 

I syfte att informera om situationen på kommunens förskolor, pedagogisk 
omsorg och fritidshem så redovisas följande information: 

- Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem. 

- Barngruppernas storlek. 

- Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg. 

- Fördelning mellan pojkar och flickor på förskolor, pedagogisk om-
sorg och fritidshem. 

- Vistelsetid på förskolor och fritidshem. 

- Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk 
omsorg per åldersgrupp. 

- Barn i behov av särskilt stöd 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Nyttjandegrad förskola/fritidshem”, daterad den 12 maj 
2020, från områdeschef förskola Christel Torstensson, områdeschef grund-
skola Jessica Jönsson och vik förvaltningschef Eva Andersson. 

Placeringar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, maj 2020, Barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förkola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Rektorer förskola och grundskola  

 

 
 

   

PVl OSBY 
~KOMMUN 



~ OSBY 
~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 70 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-02 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken (FB) 

Ärende 7728 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Aktuellt ärende", daterad den 29 maj 2020, från barn- och famil
jeenheten, familjerättssekreterare Jenny Hagberg. 

Skrivelse "Faderskapsutredning", daterad den 29 maj 2020, från barn- och 
familjeenheten, familjerättssekreterare Jenny Hagberg. 

Beslutet skickas till 

Sida 

26(37) 

Justerandes sign Expedierat utdragsbestyrl<ande 

I I 



~ OSBY 
~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 71 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-02 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 
föräldrabalken (FB) 

Ärende 7512 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Aktuellt ärende", daterad den 29 maj 2020, från barn- och famil
jeenheten, familjerättssekreterare Jenny Hagberg. 

Skrivelse "Faderskapsutredning", daterad den 29 maj 2020, från barn- och 
familjeenheten, familjerättssekreterare Jenny Hagberg. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare 

Sida 

27(37) 

Justerandes sign Expedierat utdragsbestyrl<ande 

I I 
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§ 72 
Pedagogisk omsorg Killeberg 
BUN/2020:149   634 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Ge förvaltningen i uppdrag att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i 
Killeberg från och med oktober 2020. 
 

- Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till höstterminen 
2021 undersöka förutsättningarna för att eventuellt återuppta peda-
gogisk omsorg i Killeberg. 

 

Överläggning 
Efter diskussion enas barn- och utbildningsnämnden att besluta  
”Ge förvaltningen i uppdrag att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i 
Killeberg från och med oktober 2020” samt att ”Ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att till höstterminen 2021 undersöka 
förutsättningarna för att eventuellt återuppta pedagogisk omsorg i 
Killeberg”. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyr-
ningen i Osby kommun. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgär-
der som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.  

Barn- och utbildningsnämnden visar per den 30 april en negativ avvikelse 
med 4590 tkr. För att anpassa verksamheten inom budgetram föreslår för-
valtningen att avveckla pedagogisk omsorg i Killeberg från och med okto-
ber 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Pedagogisk omsorg i Killeberg”, daterad den 11 maj 2020, 
från områdeschef grundskola Christel Torstensson och vik. förvaltningschef 
Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 12 maj 2020. 
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Skrivelse ”Pedagogisk omsorg Killeberg BUN/2020:149”, daterad den 20 
maj 2020, från områdeschef förskola Christel Torstensson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
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§ 73 
Tillsyn Prästgårdens förskola och fritidshem 
BUN/2020:152   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Utförd tillsyn för Prästgårdens förskola och fritidshem godkänns. 
 

- Verksamheten uppfyller kraven för kommunalt bidrag. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående 
verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de 
lagar och regler som finns för verksamheten följs. Tillsynen tar sitt ursprung 
i Skolverkets ”Allmänna råd med kommentarer för förskolan och 
fritidshem” 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Tillsyn Prästgårdens förskola och fritidshem”, daterad den 
11 maj 2020, från områdeschef förskola Christel Torstensson, områdeschef 
grundskola Jessica Jönsson och vik. förvaltningschef Eva Andersson. 

Protokoll från tillsyn på Prästgårdens förskola och fritidshem, daterat 21 
april 2020, från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och områdeschef 
förskola Christel Torstensson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Prästgårdens förskola och fritidshem 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
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§ 74 
Riktlinjer nyanländas mottagande 
BUN/2020:131   003 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Riktlinjer för ”Nyanländas mottagande”, daterade den 2 juni 2020, 
antas. 
 

- Förvaltningen får i uppdrag att löpande revidera riktlinjer vid 
lagändringar, ändringar i föreskrifterna samt rådande rättspraxis. Be-
hov av revideringar av andra skäl ska lyftas upp till barn- och utbild-
ningsnämnden samt till hälsa- och välfärdsnämnden. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn direkt när familjen anländer till kommunen. Bifogar en 
barnkonsekvensanalys. I de ärende där svaret på frågan är ja ska en moti-
vering skrivas. Mall för barnkonsekvensanalysen finns under ”handlingsty-
per” när ni skapar dokument i ett ärende. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun är en kommun med målsättning om att vara attraktiv, stöd-
jande och med hög tillgänglighet. För invånare i Osby, unga som vuxna, är 
inkludering en viktig förutsättning för att kunna vara med och skapa kom-
munens framtid.  Syftet med riktlinjen är ökad likvärdighet för delaktighet 
och verkar även som grund för fortsatt utveckling av organisatoriska, peda-
gogiska och relationella förutsättningar som gynnar nyanländas delaktighet i 
skola och samhället, samt bidrar till Osby kommuns strävan att vara en soci-
alt hållbar kommun för alla. 

Syftet är att: 

- Ge likvärdig och trygg introduktion 

- Ge förståelse för föräldraskap och skolkultur i Sverige 

- Tillvarata kunskap genom kartläggning 

- Skapa en helhetsbild av de nyanländas resurser och behov. 

 
Målgruppen för riktlinjen är nyanlända:  

- Nyanlända barn i förskolan 
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- Nyanländ elev i grundskolan och gymnasieskola 
- Nyanlända vuxna som anvisas Osby kommun alternativt egenbosatta 

(EBO) i kommunen samt de vuxna som under sin etableringsperiod 
väljer att flytta till kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer nyanländas mottagande”, daterad den 15 april 
2020, från verksamhetsutvecklare Ingrid Ullsten och förvaltningschef Eva 
Andersson. 

Riktlinjer ”Nyanländas mottagande”, daterad den 2 juni 2020, framtagen av 
verksamhetsutvecklare Ingrid Ullsten. 

Ordlista till riktlinje och rutiner. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 15 april 2020. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef, Mariana Möller 
Integrationssamordnare, Adina Popa 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
Enhetschef barn- och familj, Carina Alpar 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Verksamhetsutvecklare, Ingrid Ullsten 
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§ 75 
Lokalbehov gymnasie, förskoleklass 
BUN/2020:164   610 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

 
- Barn- och utbildningsnämnden ej längre har behov av Regnbågens 

moduler. 
 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen informeras om lokalbehovsändring-
en. 
 

- Grundskolan önskar Solklintens moduler för två förskoleklasser som 
börjar på Hasslarödsskolan hösten 2020. 
 

- Nya moduler behövs för att täcka gymnasiets behov av undervis-
ningslokaler 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn indirekt med anledning av lokalbehovsförändringar 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasiet har sedan tidigare påtalat behov av lokaler för att klara undervis-
ningsuppdraget med pedagogiskt utformade lokaler i gymnasieskolans lo-
kalmässiga närhet. 

Hasslarödsskolan kommer från och med hösten 2020 ta emot två förskole-
klasser vilket innebär ett ökat lokalbehov också med hänsyn tagen till den 
förändring som skett av lokaler då delar av lokalerna för årskurs F-6 utifrån 
tidigare genomförda miljöanalyser ej kan användas. 

Sedan tidigare finns en planering för avyttring av moduler för förskolan, då 
ny förskola är under uppförande i Osby tätort. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Lokalbehov gymnasie, förskoleklass”, daterad den 26 maj 
2020, från förvaltningschef Eva Andersson. 
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Tjänsteskrivelse ”Avyttringsplan förskolemoduler 2021”, Dnr 
BUN/2019:236 600, daterad den 27 maj 2019, från barn- och utbildning. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 26 maj 2020. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
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§ 76 
Föreningsstöd 
BUN/2020:147   805 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ställa sig positiva till stöd för föreningslivet i Osby kommun. 
 

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att initiera en presideträff mellan 
kommunstyrelsens presidie och barn- och utbildningsnämndens pre-
sisie för att föra en diskussion angående uppkomna frågor kring för-
eningsstöd med anledning av covid-19 pandemin. 

 

Överläggning 

Efter diskussion enas barn- och utbildningsnämnden om att besluta ”Ställa 
sig positiva till stöd för föreningslivet i Osby kommun” samt att ”Ge för-
valtningschefen i uppdrag att initiera en presideträff mellan kommunstyrel-
sens presidie och barn- och utbildningsnämndens presisie för att föra en 
diskussion angående uppkomna frågor kring föreningsstöd med anledning 
av covid-19 pandemin”. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barn- och ungdomar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsom-
råde som är aktiva inom föreningslivet i Osby kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med rådande pandemi Covid-19 har förutsättningarna för Osby 
kommuns föreningsliv blivit mycket bekymmersamt. Rådande restriktioner 
från regering och Folkhälsomyndigheten innebär att föreningslivet enbart 
kunnat fungera i mycket begränsad omfattning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Föreningsstöd” daterad den 12 maj 2020, från kultur och 
fritidschef Fredrik Johnsson och vik. förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys ”Föreningsstöd”. 

Skrivelse ”Omvärldsbevakning stöd till idrottsföreningar”. 
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”Kolada bidrag – Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar och LOK 
stöd i liknande kommuner enligt Kolada. 

Statistik ”Sammanställning av svar från föreningar 2020-04-28”. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
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§ 77 
Avslutning 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) önskar 
barn- och utbildningsnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemännen en 
trevlig sommar. 
 
På barn- och utbildningsnämndens vägnar önskar vice ordförande Daniel 
Landin (S) ordföranden detsamma. 
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