
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

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

Beslutande Lars Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S) 
Hans Persson (SD) 
Leif Wallenborg (S) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Vestergård (S) 
Magnus Augustsson (C) tjänstgörande ersättare för Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Leif Nilsson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 
  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Andreas Andersson (KD)  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Eva Andersson, förvaltningschef 
Åsa Hallén Olofsson, förvaltningschef  
Christel Torstensson, områdeschef 
Rolf Persson, controller 
Sara Eckerström, kultur och fritidschef 
Anders Jonasson, rektor 
Linda Sernert, Tf biträdande rektor 
Lena Bertilsson, projektledare 
Annika Gustavsson, verksamhetschef 
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare  

Utses till justerare Lars Andreasson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, tisdagen den 27 september klockan 9:00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
75-91 

 Amanda Svensson /   
 
 Ordförande   
 Lars Anton Ivarsson   
 
 Justerare   

 Lars Andreasson (S)   
 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-09-20  

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-28 Datum då anslaget tas ned 2022-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Amanda Svensson   
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Ärendelista 
§ 75 Upprop och protokollets justering 

§ 76 Godkännande av dagordning 

§ 77 Information 

§ 78 Återrapportering av ställda frågor 

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 80 Anmälningar 

§ 81 Delårsbokslut per 31 augusti 2022 

§ 82 Intern kontroll 2022 

§ 83 Stipendier och fonder hösten 2022 

§ 84 Redovisning av skolpliktsbevakning vårterminen 2022 

§ 85 Upphävande av rutiner och riktlinjer inom dataskyddet 

§ 86 Skolchef 

§ 87 Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar första 
halvåret 2022 

§ 88 Grundskolan och grundsärskola och gymnasiet resultat samt 
kunskapsanalys 

§ 89 Elevhälsans medicinska insats (EMI) - Verksamhetsberättelse 
2021/2022, Verksamhetsplan 2022/2023 

§ 90 Redovisning av enkätsvar och kvalitetsrapporter grundskola, 
grundsärskola och gymnasium och yrkesskolan 

§ 91 Utbildningsplan introduktionsprogram för 2022/2023 
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§ 75 
Upprop och protokollets justering 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans 
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll.  
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras tisdagen den 27 september 2022, klockan 09:00. 
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§ 76 
Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkänns. 
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§ 77 
Information 
BUN/2022:8   000 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef, Eva Andersson och Åsa Hallén Olofsson informerar:  
 

- Ukrainakrisen 
- Kartläggning inför klassplacering pågår för 7 elever inom grund- 
och gymnasieskola.  

- Lokaler 
- Lokalbehov på Örkenedskolan för funktionsanpassning 
- Redovisning av pågående projekt 
- Sommarpärmen 
- Vaktmästarorganisationen 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket till nämnden. 
- Skolinspektionen avslutar ärende efter Osby kommuns redovisade 
åtgärder. 

- Ledningsorganisation 
- Rekrytering av områdeschef har påbörjats. 

- Redovisning av beslut/lagar/reglering  
- Bedrivande av undervisning – Större möjlighet för Skolinspektion 
och kommuner att återkalla godkännande för verksamheter som 
uppvisar stora brister. 
- Rätt till extra studietid får årskurs 4-9. 
- Lovskola – Utökad lovskola från 50-75 timmar.  
- Obligatoriskt att erbjuda plats i förskola.  
- Utbildning på gymnasienivå – större hänsyn ska tas till hur 
arbetsmarknaden ser ut. - - Rätt att avvisa besökare på bibliotek och 
simhall 

- SKRs genomlysning av gymnasieskolan 
- Arbetet pågår. 

- Övrigt 
- Indikatorer 
- Osbymodellen 
- Särskolan – översyn av verksamheten 
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- Lokal barn- och elevhälsa 
- Osbymodellen 

Rektor, Anders Jonasson informerar: 

- Idrottsinriktningar gymnasiet läsåret 2023/2024 
Diskussion förs på sammanträdet om vilka idrottsinriktningar som 
ska genomföras. 
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§ 78 
Återrapportering av ställda frågor 
BUN/2022:8   000 

 

Förvaltningschef Eva Andersson redogör lämnat svar på följande ställda 
frågor 
 

- Soppa på fredagar 
- Mobilanvändande i skolan 
- Filter på nätverken 
- E-tjänster, blanketter som fylls i 
- Lånedatorer 
- Ledningsorganisationen  
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§ 79 
Anmälan av delegationsbeslut 
BUN/2022:6   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 Barn- och utbildningsnämnden juni, juli och 
augusti 
 
Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter 
kring anmälda kränkningar med mera  
Enhet Grundskola Åk F-

3 
Åk 4-
6 

Åk 7-9 Annan Totalt 

Rektor Klockarskogsskolan 1    1 
Rektor Hasslarödsskolan 2 2   4 
Rektor Parkskolan  1   1 
Rektor Killebergskolan  2   2 
Rektor Örkenedskolan 2 2   4 
 
Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring 
anmälda kränkningar med mera 
Enhet Fritidshem Totalt 
Rektor Parkskolan 1 
Rektor Killebergsskolan 1 
 
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att de måste 
avgöras före nästa nämndsmöte 
Enhet  Totalt 
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden- Upphandling av drift, Osby Bowlinghall  1 
 
Beslut att genomföra kontraktsskrivning för Bowlinghallen i uppdrag för nämndens 
räkning enligt förnyad upphandling 
 

1 
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Att till Samhällsbyggnad hemställa om lokalbehov vid Örkenedskolan för elev med 
grava funktionsvariationer 

1 

 
2.22 Beslut angående att söka/ ej söka riktade statsbidrag 

Enhet  Totalt 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 8 

- Beslut att ansöka om statsbidrag Lärarlyftet, då två lärare utbildar sig inom Lärarlyftet. 
- Beslut att ansöka om statsbidrag Högskolestudier specialpedagogik då tre lärare som går  

utbildning inom specialpedagogik. 
- Beslut att ansöka om statsbidrag Bättre språkutveckling i förskolan.  

Ansökt summa 497 420kr. 
- Beslut att inte ansöka om statsbidrag Specialpedagogik för lärande då det för närvarande  

bedöms att det inte finns utrymme för denna satsning inom grundskolan. 
- Beslut att ansöka om statsbidrag Papperslös barn då det inte finns barn som uppfyller  

kriterierna i Osby kommun. 
- Beslut att inte ansöka om statsbidraget Omsorg under kvällar och nätter då det inte finns  

en sådan verksamhet i Osby kommun. 
- Beslut att inte ansöka om statsbidraget Högskolestudier Sva och SFI då det för närvarande  

inte finns någon lärare som studerar detta. 
- Beslut att inte ansöka om statsbidraget Läslyftet då det för närvarande arbetas med  

SKUA inom skolan. 
 
2.2 Huvudmannens yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och  
Diskrimineringsombudsmannen i individärende 
Enhet  Totalt 
Förvaltningschef  2 

 
4.1 Beslut om placering av barn i förskolan med hänvisning till barnets behov /behov  
av särskilt stöd  
Enhet Förskola Totalt 
Rektor Skogsgårdens förskola 1 

 
6.3 Tidigare skolstart respektive uppskjuten skolplikt 

Enhet Förskola Totalt 
Rektor Hasslarödsskolan F-6 1 
Rektor Parkskolan F-6 1 

 
8.1 Beslut om erbjudande av utbildning vid fritidshem med hänsyn till elevens särskilda  
behov 

Enhet Fritidshem Totalt 
Rektor Klockarskogsskolan 1 
Rektor Hasslarödsskolan 3 

 

 
11.2 Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag 
grundskola gymnasiet 
Enhet  Totalt 
Områdeschef grundskola och gymnasie 2 
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11.3 Tilläggsbelopp till kommunala och fristående skol-
former gymnasieskola 
Enhet  Totalt 
Områdeschef grundskola och gymnasie 1 
Områdeschef förskola 1 
 
KS 3.4 Anmälan av delegationsbeslut KS Överenskom-
melse om lön 
Enhet  Totalt 
Områdeschef förskola till Förstelärare inom förskolan 2 
 
Skollagen 2 kap 9§ Delegering till ersättare för rektor Yr-
kesskolan Ställföreträdande rektor Yrkesskolan och Vux-
enutbildningen beslut gäller upp till 14 dagar. 
Enhet  Totalt 
Områdeschef grundskola och gymnasie 1 
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§ 80 
Anmälningar 
 

- Inga anmälningar finns till dagens sammanträde. 
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§ 81 
Delårsbokslut per 31 augusti 2022 
BUN/2022:3   042 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut med bud-
getuppföljning per den 31 augusti 2022 med ett underskott på 4 128 
tkr. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyr-
ningen 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 do-
kument 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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 60. 
Tjänsteskrivelse ”Delårsbokslut per den 31 augusti 2022”, daterad den 25 
augusti 2022, från controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Anders-
son. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Områdeschef förskola 
Områdeschef grundskola och gymnasie 
Enhetschef Kultur och fritidsenheten   
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§ 82 
Intern kontroll 2022 
BUN/2022:5   041 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen 2022 och 
kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra de planerade åtgärder-
na. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska 
årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom 
nämndens ansvarsområde.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade Interna kontrollplanen 2022-02-22 
§ 12.  

I planen anges vilka risker som ska följas upp, kontrollmoment kopplade till 
dessa och när uppföljning ska göras. Uppföljningen i augusti har genomförts 
enligt den beslutade planen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 61 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2022”, daterad den 18 augusti 2022 

Internkontroll uppföljning augusti 2022 

 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
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§ 83 
Stipendier och fonder hösten 2022 
BUN/2022:113   048 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Godkänner och tilldelar medel för inkomna ansökningar gällande 
stiftelsen Osby gymnasiums premie- och stipendiefond. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ja, det berör barn och elever. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Yrkesskolan gav dels ut premier till 3st. elever som visade flit, utveckling, 
envishet och resultat, dels anordnade Yrkesskolan en skolresa till Liseberg i 
Göteborg efter att eleverna klarat ut pandemin efter en lång tid utan att ha 
haft distansundervisning mesta av tiden. 

Medlen för genomförda insatser har i nuläget finansierats av enhetens bud-
get. 

 

Finansiering 

Osby gymnasiums premie- och stipendiefond.  
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 62 

Tjänsteskrivelse Stipendier och fonder hösten 2022, daterad 26 juli 2022, 
från områdeschef Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva Andersson.  

Underlag för premierna till elever och för skolresan. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Eva Andersson Förvaltningschef 
Stefan Ekvall Områdeschef grundskola/gymnasie 
Madleine Nilsson Rektor Yrkesskolan 
Karin Ax administratör Barn och utbildning   
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§ 84 
Redovisning av skolpliktsbevakning vårterminen 2022 
BUN/2022:12   610 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

 
- Godkänner redovisningen av skolpliktsbevakningen för vårterminen 

2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet är en redovisning av ett underlag.  
 

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. Hem-
kommunens 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 ut-
bildning 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 före-
skriven utbildning, samt att säkerställa att de elever som går i kommunens 
grundskolor fullgör sin skolplikt arbetar Osby kommun enligt Rutin för be-
vakning av skolplikt. Två gånger per år informeras barn- och utbildnings-
nämnden om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolpliktsbe-
vakning. 

Under vårterminen 2022 kan man konstatera att frånvaron med största an-
ledning beror på förkylningssymtom, smitta eller oro att insjukna i Covid-
19.  

Skolorna har följt restriktioner och riktlinjer gällande Covid-19. Inställning-
en mot att komma till skolan med förkylningssymtom har påverkat skol-
frånvaron under vårterminen. 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 63 

Tjänsteskrivelse ”Skolpliktsbevakning vårterminen läsåret 2021/2022” date-
rad 23 augusti 2022, av administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef 
Eva Andersson. 

Rutin skolpliktsbevakning. Beslutad 24 januari 2019 

Sammanställning Skolpliktsbevakning vårterminen 2022, daterad 25 augusti 
2022 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Administratör barn- och utbildning, Jane Mårtensson 
Områdeschef grundskola/gymnasie  
Rektorer grundskolan 
Centrala barn- och elevstödsenheten 
Verksamhetsutvecklare 
KAA- samordnare Erik Pettersson 
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§ 85 
Upphävande av rutiner och riktlinjer inom dataskyddet 
BUN/2022:207   003 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Upphäver rutin för incidentrapportering beslutad 2019-01-07. 

- Upphäver riktlinje för personuppgiftsbehandling dataskydd beslutad 
2019-05-21. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet behandlar upphävande av tidigare rutin och riktlinje. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunövergripande rutiner på dataskyddsområdet har tagits fram och 
beslutats. Följande rutiner har antagits: 

- Rutin Begäran om personuppgiftsåtgärd  
- Rutin Incidenthantering dataskydd – med dokumentationsbilaga 
- Rutin riskanalys och konsekvensbedömning 

 
Härtill har kommunstyrelsen beslutat om en kommunövergripande riktlinje 
för dataskydd som ersätter de som beslutats tidigare. I och med att kom-
munövergripande rutiner på dataskyddsområdet utarbetats ska tidigare 
nämndsspecifika rutiner och riktlinjer upphävas. För Barn- och utbildnings-
nämnden gäller detta upphävande  

- Rutin för incidentrapportering beslutad 2019-01-07 
- Riktlinje för personuppgiftsbehandling dataskydd beslutad 2019-05-21 

 

Finansiering 

Ej aktuellt.  

 
Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 65 
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Tjänsteskrivelse ”Rutiner och riktlinjer inom dataskyddet som ska upphä-
vas” daterad 19 augusti 2022 av förvaltningschef Eva Andersson. 

Rutin Begäran om personuppgiftsåtgärd KS/2022:207  

Rutin Incidenthantering Dataskydd – med dokumentationsbilaga 
KS/2022:207 

Rutin riskanalys och konsekvensbedömning KS/2022:207 

Kommunövergripande riktlinje för dataskydd som ersätter de som beslutats 
tidigare, KS/2022:206. 

Rutin Incidentrapportering BUN/ 2019:116 

Riktlinje Personuppgiftsbehandling dataskydd BUN 

 

Beslutet skickas till 
Skoladministratör  
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§ 86 
Skolchef 
BUN/2022:208   000 

 

Barn och utbildningsnämndens beslut 
 

- Utser Åsa Hallén Olofsson till skolchef från och med 22-09-29 enligt 
2 kap 8a§ skollagen (2010:800). 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. Ärendet berör tillsättning av tjänstefunktion enligt skollagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap 8a§ skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en skolchef.  

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de före-
skrifter som gäller för utbildningen följs. Bestämmelsen gäller hela skolvä-
sendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbild-
ning för vuxna, och fritidshemmet. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 66. 
 

Finansiering 
Ej aktuellt.  

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 87 
Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningar första halvåret 2022 
BUN/2022:206   607 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

- Godkänner redovisningen av anmälda kränkningar och genomförda 
utredningar januari – juni 2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn indirekt. Dock görs ingen barnkonsekvensanalys då 
ärendet berör en redovisning.  

 
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 utbildningsnämnden om läget på kommunens 
gymnasieskolor och vuxenutbildning redovisas vid två tillfällen per år antal 
anmälda kränkningar och utförda utredningar. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen genomför informationsinsatser i de olika skolformerna två tillfällen 
per år. Där klargörs personalens anmälningsskyldighet till rektor då ett barn 
anser sig ha blivit utsatt för eller misstänks ha utsatts för kränkande behand-
ling i samband med verksamheten. 

 

Finansiering 
Ej aktuellt  

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§64. 

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utred-
ningar jan – juni 2022” daterad 18 augusti 2022, av verksamhetsutvecklare 
Lena Bertilsson och förvaltningschef Eva Andersson. 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Muntlig redovisning vid Barn- och utbildningsnämnden samt ett underlag: 

Redovisning kränkande behandling 220101-220630, daterad 26 augusti 
2022. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 88 
Grundskolan och grundsärskola och gymnasiet 
resultat samt kunskapsanalys 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Godkänner redovisningen av kunskapsanalys i grundsärskolan samt 
den sen tidigare redovisade kunskapsanalysen för grundskolan och 
gymnasieskolan. 

 
 
Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämnden enhälligt att god-
känna redovisningen av kunskapsanalys i grundsärskolan samt den sen tidi-
gare redovisade kunskapsanalysen för grundskolan och gymnasieskolan. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 89 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) - 
Verksamhetsberättelse 2021/2022, Verksamhetsplan 
2022/2023 
BUN/2022:126   624 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Godkänner verksamhetsberättelsen 2021/2022 samt verksamhetsplan 
för 2022/2023 för Elevhälsans medicinska insatser – EMI. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet är en beskrivning av föregående 
läsårs arbete. Däremot finns barnperspektivet nämnt i verksamhetsberättel-
sen och verksamhetsplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan och verksamhetsbesök utförs och 
upprättas av verksamhetschef med medicinskt ledningsansvar för att kunna 
förbättra verksamheten och ge vårdgivaren kunskap om hur EMI utför sitt 
uppdrag lokalt. Framtaget underlag fylls i av samtliga skolsköterskor. 
 
Finansiering 
Ej aktuellt.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2021/2022 samt verksamhetsplan för 2022/2023. 
 
Ärende 
Elevhälsans Medicinska Insats är en lagstadgad kommunal hälso-och sjuk-
vårdsverksamhet som främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt 
stödja elevernas utveckling mot utbildningen mål. EMI omfattas både av 
hälso-och sjukvårdens och av utbildningsväsendets lagstiftning. Profession-
en utgörs av skolsköterskor och skolläkare som alla bedriver ett omfattande 
arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa bland landets samtliga 
barn och ungdomar. Kvaliteten inom EMI ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Som en del i det arbete upprättas utöver Patientsäker-
hetsberättelse, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för EMI 
även en verksamhetsberättelse efter varje läsår och en verksamhetsplan inför 
nästkommande läsår. 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef för förskolan och centrala barn- och elevstödsenheten 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 90 
Redovisninga av enkätsvar och kvalitetsrapporter 
grundskola, grundsärskola och gymnasium och 
yrkesskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Godkänner det sen tidigare, på fokusmötet, redovisade underlaget 
gällande enkätsvar och kvalitetsrapporterna. 

 
Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämnden enhälligt att god-
känna det sen tidigare, på fokusmötet, redovisade underlaget gällande enkät-
svar och kvalitetsrapporterna. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 91 
Utbildningsplan introduktionsprogram för 2022/2023 
BUN/2022:114   617 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  
 

- Föreslagen utbildningsplan, upprättad 2022-05-03, för Introdukt-
ionsprogrammen i Osby kommun beslutas gälla för läsåret 
2022/2023. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn och elever. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Introduktionsprogrammet, IM, ska enligt Skollagen ha en plan för utbild-
ningen som ska fastställas av huvudmannen. Planen ska kompletteras med 
en individuell studieplan för varje elev. Rektor ansvarar för att såväl pro-
gramplan som de individuella studieplanerna finns. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 september 2022, 
§ 67 

Tjänsteskrivelse ”Utbildningsplan introduktionsprogram för 2022/2023, 
daterad 26 juli 2022 av områdeschef Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva 
Andersson 

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammet, IM 

Barnkonsekvensanalys 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Eva Andersson, Förvaltningschef 
Stefan Ekvall, områdeschef grundskola/gymnasie 
Anna Nordqvist, Rektor IM, Ekbackeskolan 
Madleine Nilsson, Rektor IM, Yrkesskolan 
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