
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(12) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 08:30-11:15  

Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD) 
Tom stol för Mats Ernstsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan 
Ekvall 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Controller, Rolf Persson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
  Utses till justerare Ewa Bejvel (SD)   

 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, måndag den 11 oktober 2021, klockan 08:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
121-128 

 Marit Löfberg  
 
 Ordförande   
 Lars-Anton Ivarsson (M)  
 
 Justerare   
 Ewa Bejvel (SD)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-10-05  

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-12 Datum då anslaget tas ned 2021-11-04 

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

§ 122 Godkännande av dagordning 

§ 123 Information 

§ 124 Budgetuppföljning per den 30 september 2021 

§ 125 SKR - genomlysning gymnasieskolan 

§ 126 Uppföljning säkerhetsarbetet 

§ 127 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022 

§ 128 Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem 
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§ 121 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD) 
Tom stol för Mats Ernstsson (C) 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser Ewa Bejvel (SD) att till-
sammans med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens proto-
koll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar att dagens protokoll juste-
ras måndagen den 11 oktober 2021, klockan 08:30. 
 
 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(12) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 122 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivars-
son (M) före sammanträdet angivna ändringen att följande ärenden 
läggs till på dagordningen: 
 
- Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022 
- Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk  
   omsorg 
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§ 123 
Information 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar: 
 

- Pandemin 
Vaccinering av 12-15 åringar sker via Region Skåne 
Krisledningsmöte 1 gång i månaden 
Felaktig information om covid-19 fanns på Infomentor, är nu ändrat 
Samordningskontakt med Region Skåne angående vaccination 
Följer frånvaron vecka för vecka 
 

- Lokaler 
Visslan 
Avtal för nyttjande av lokalerna samt samverkansavtal  
 
Verksamhetsförändringar 
Förändringar och anpassningar i lokaler 
 
Toftagårdens förskola 
Lars Andreasson (S) informerar att det finns önskemål om när de nya 
paviljongerna är på plats att man avvaktar med inflyttningen tills 
köket är färdigställt.  
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket  
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Inga ärenden till BEO, ett (1) pågående ärende till skolinspektionen. 
Huvudmannens tillsyn – intervjuer är genomförda 
Revisonen – förskolans kvalitet 
 

- Uppföljning från fokusmötet den 21 september 
Underlag angående utvärderingen kommer till nämnden den 19 
oktober 
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- Nämndmål med internbudget 2022 
Internbudgeten ska fattas beslut om i november. 
 

- Presidiemöte - planering för möte angående budget 2022 
Presidiemöte äger rum följande dagar: 
tisdagen den 19 oktober, klockan 13:00-16:00 
tisdagen den 2 november, klockan 13:00 – 16:00 
 

- Uppföljning avtal med Älmhults kommun 
Älmhults kommun och Markaryds kommun ska återkomma med 
tider. 
 

- Övrigt 
Information om ett elevärende 
Prästgården – ärende angående fritidshemsplats 
Samverkansavtal med Östra Göinge kommun angående musikskolan 
Ingivning/öppet hus för förskolorna i Lönsboda och Osby 

 
 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson informerar: 
 

- Bowlinghallen 
Nuvarande avtal löper ut 2022-06-30 – kommande upphandling 

 
 
 
Övrigt 
 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats- EMI 
 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner, vid dagens 
sammanträde, att förlänga giltighetstiden för ”Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete för EMI”. 
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§ 124 
Budgetuppföljning per den 30 september 2021  
 
BUN/2021:2  042 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 19 oktober 
2021. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 125 
SKR - genomlysning gymnasieskolan 
 
BUN/2021:315   617 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Redovisningen av SKR:s genomlysning av gymnasieskolan god-
känns. 

- Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet 
utifrån genomlysningen. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet behandlar SKR:s redovisning av genomförd genom-
lysning av gymnasieskolan i Osby. 
 

Sammanfattning av ärendet 

SKR – Sveriges kommuner och regioner fick i uppdrag av Osby kommun 
att göra en utredning och analys av kostnaderna för kommunens gymnasie-
verksamhet eftersom verksamheten uppvisar höga kostnader enligt nationell 
jämförelsestatistik i Kolada.  

Uppdraget genomfördes i form av dels intervjuer (politiska nivån och tjäns-
temannanivån), dels analyser av kommunens kostnader. Gymnasiesärskolan 
ingår men särredovisas. Vuxenutbildningen ingår inte.  

Följande ingick i uppdraget:  
- analys av kommunens kostnader i förhållande till riket och liknade 

kommuners gymnasieverksamhet,  
- redovisning av troliga orsaker till skillnader,  
- rekommendationer på åtgärder för att minska kommunens kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”SKR – genomlysning gymnasieskolan”, daterad den 28 
september 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
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Granskning av kostnader för Osbys gymnasieskolor, från SKR, Mona Fri-
dell avdelningen för ekonomi och styrning och Annika Hellewell avdelning-
en för utbildning och arbetsmarknad. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 126 
Uppföljning säkerhetsarbetet 
 
BUN/2021:314   160 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Redovisning av uppföljning av säkerhetsarbetet inom barn- och ut-
bildningsnämndens verksamhetsområde godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då det handlar om en redovisning. Säkerhetsarbetet påverkar 
dock indirekt barnens verksamheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt barn- och utbildningsnämndens kvalitetshjul för ärende till nämnden 
ska det två gånger om året redovisas hur säkerhetsarbetet hanteras i barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Redovisningen ska belysa 
uppföljning av PDV, in och utrymningar, och en återrapportering från ar-
betsgruppen för SSPF – Skola, Social. Polis och Fritids arbete med ungdo-
mar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning säkerhetsarbetet”, daterad den 27 september 
2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Mall för krisstödsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen. 

Rutin ”Krisstödsorganisation”, daterad den 15 juni 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 127 
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 
2022 
 
BUN/2021:328 006 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram underlag till nämndens 
sammanträde den 19 oktober 2021  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder, utskott och kommunfullmäktige ska godkänna egen 
sammanträdesplan för året 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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§ 128 
Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
19 oktober 2021 ta fram underlag för översyn och eventuellt revide-
ring av tillämpningsföreskrifterna för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem och pe-
dagogisk omsorg ska beskriva den policy som finns. 
 
 
Beslutet skicka till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
 
 
 
 
 

 


