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Sammanträdesdatum 

2020-11 -17 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Utses till justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesrum Osby och digitalt via Teams, klockan 08:30-13:00 

Lars-Anton lvarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1 :e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Thomas Poppe (M), tjänstgör för Fredrik Johansson Nord (M) 
Benny Frostensson (S), tjänstgör för Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
Annika Andersson (KD), tjänstgör för June Jönsson (S) 
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C), §§ 113-125 
Tom stol för Ida Gustafsson (C) § 126 
Erling Persson (L), tjänstgör för Ida Gustafsson (C) §§ 127-128 

Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson,§§ 113-126 
Marie Winther (V) 

Ewa Bejvel (SD) 

Tjänstepersoner m. fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef, gymnasie/- vuxenutbildning, Stefan 
Ekvall 
Skolsköterska, Malin Karlsson 
Specialpedagog, Anette Sundin-Stensson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 23 november 2020, klockan 15:00. 

M~ L~ ~ Paragrafe, 113-128 
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Ewa se·vel SD 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

2020-11-17 

2020-11-24 Datum då anslaget tas ned 

Barn- och utbildnine fi rvaltningen, kommunhuset i Osby 

D~ V 
Marit Löfberg \ 

2020-12-16 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendelista 

§ 113 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

SEKRETESS - Omprövning av umgängesbegränsning 

Informationsärenden 

Anmälningar 

Anmälan av delegationsbeslut 

Tillfällig utökning av antalet platser på Prästgårdens förskola och 
fritidshem 2020 

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats - EMI 

Plan för arbetet med särskilt begåvade elever 

Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar 
2020 

Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget- förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem 

Osby kommuns kulturpris 2020 

Lokalbehov på Naturbruksområdet - grundskolan 

Samverkansavtal kring gymnasiesök med Älmhults kommun 

Budgetuppföljning 31 oktober 2020 

Återrapportering av ställda frågor 

Sida 

2(24) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



!~ !OSBY 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 113 

Upprop och protokollets justering 

Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 

Lars-Anton lvarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1 :e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Thomas Poppe (M), tjänstgör för Fredrik Johansson Nord (M) 
Benny Frostensson (S), tjänstgör för Maria Reimer (S) 
Mats Emstsson (C) 
Annika Andersson (KD), tjänstgör för June Jönsson (S) 
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C), §§ 113-125 
Tom stol för Ida Gustafsson (C) § 126 
Erling Persson (L), tjänstgör för Ida Gustafsson (C) §§ 127-128 

Barn- och utbildningsnärnnden utser Ewa Bejvel (SD) att tillsammans med 
ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 

Ordförande Lars-Anton lvarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras måndagen den 23 november 2020, klockan 15:00. 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 114 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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l1o/lOSBY 
~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 115 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 
2020-11 -17 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Ärende 2199 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

enligt 14 § 2 stycket I punkt lagen 
- skilda bestämmelser om vård av unga (L VU), till 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Förslag till beslut", daterad den 6 november 2020, från barn- och 
fami ljeenheten, socialsekreterare Helena Nyström och l :e socialsekreterare 
Lisa Widbom. 

Skrivelse "Beslutsunderlag - 11 kap. 1 § SoL", daterad den 9 november 
2020, från barn- och fami ljeenheten, från handläggare Helena Nyström. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavarna 
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~ KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 116 

lnformationsärenden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

F örvaltningschef Eva Andersson informerar: 

✓ Pandemiläget 
Något lugnare denna vecka, men på förskolorna är det många som är 
hemma. Rekommenderar vårdnadshavare som är föräldralediga eller 
arbetslösa att inte lämna sina barn på kommunens förskolor. 
Kommunens bibliotek, ishall och simhallar håller stängt för 
allmänheten. 
Gymnasieskolans distansundervisning fungerar bra. 

✓ Lokaler 
Kortfattad information angående matsalssituationen för 
Örkenedsskolan. 
Samt information angående Uteförskolan och Naturbruksskolan 
lokaler. 
Presidieträff med samhällsbyggnadsnämnden kommer inom kort att 
hållas. 

Annika Andersson (KD) ställer frågan om det finns mögelproblem 
på Örkenedsskolan. 
F örvaltningschef Eva Andersson svarar att det har tagits prover i hus 
C på Örkenedsskolan. 

✓ Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket 
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Det finns ett (1) pågående ärende, ett klagomål som förvaltningen 
ska besvara. 

✓ Skrivelser 
Kortfattat information om inkomna skrivelser från Ekbackeskolan 
angående Office 365. 

✓ Elevärende frånvaro - vitesföreläggande 
Ärende kommer att tas upp som beslutsärende på barn- och 
utbildningsnämnden den 15 december 2020. 
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11VIOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

✓ Drogvaneundersökning, personal från Pulsen informerar 
Informationen utgår och kommer att ges vid ett senare tillfälle. 

✓ Slumpmässiga drogtester 
Områdeschef Stefan Ekvall, skolsköterska Malin Karlsson och 
specialpedagog Anette Sundin-Stensson informerar om gymnasiets 
handlingsplan avseende tobak, alkohol och droger. I handlingsplanen 
man lagt till att elevhälsa väljer slumpmässigt ut en gymnasieklass 
där men frivilligt gör drogtester. 

✓ Rörelsekul 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson och kultur- och fritidschef, 
Fredrik Johnsson informerar om pilotprojektet "Rörelsekul" som har 
pågått sedan hösten 2019. Syftet har varit att öka den fysiska 
aktiviteten för barn och ungdomar. 

✓ Rapport fokusgruppsredovisningarna 
Lämnades en kortfattad rapport från fokusgruppernas arbete: 
Rapporten kommer att e-postas till ledamöterna och ersättarna i 
barn- och utbildningsnämnden. 

✓ Växa tryggt, information från barn- och familjeenheten 
Informationen utgår och kommer att ges vid barn- och 
utbildningsnämnden i februari 2021. 

✓ Information om riskbedömningar 
Kortfattad information att det har gjorts riskbedömningar angående 
att det finns oro för att det finns får få idrottshallar för att klara 
idrottsundervisningen. 

✓ Stiftelser - diskussion 
Diskussioner om vilka stiftelser som bör finnas kvar och vilka som 
eventuellt kan slås ihop, tydligare syfte och modernisera statuterna 
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde i februari 2021 ta fram underlag för 
beslut. 

✓ Synpunkter från vårdnadshavare angående avgifter 
Det är barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om det 
kommer att bli någon avgiftsbefrielse för de barn till föräldralediga 
eller arbetslösa som vistas på kommunens förskolor. 

✓ Skolenhetsregistret blir tillgängligt igen i november 
Kortfattad om att nu är skolenhetsregistret åter tillgängligt. 

✓ Rönnegårdens förskola - invigning 
På grund av pandemin kommer invigningen av nya förskolan att 
skjutas på framtiden. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

✓ Föreningsbidrag 
Diskussion angående det anstränga läget för kommunens föreningar. 
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde den 15 december 2020 ta fram 
underlag för beslut. 

✓ Frågor från revisionen angående hanteringen av statsbidrag. 
Förvaltningen kommer att svara lämna svar till revisionen. 

✓ Inkommen remiss "Slopad straffrabatt för unga myndiga vid 
all varlig brottslighet". 
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer inte att besvara den 
frivilliga remissen då den avser unga vuxna över 18 år. 

✓ "Aktiv sommar" - projektet är ett sysselsättnings- och fritidsprojekt 
som riktar sig till ungdomar i högstadiet, årkurs 7-9. 
Projektet kommer att genomföras i Osby kommun och ett möte med 
förvaltningschef Mathias Karlsson, förvaltningschef Eva Andersson 
och Lukas Persson (tidigare projektledare för "Aktiv sommar" i 
Olofström) är inplanerat. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 117 

Anmälningar 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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IV IOSBY SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
~ KOMMUN Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 118 

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. 

Delegations beslut tagna 1 oktober - 31 oktober 2020, 
barn- och utbildningsförvaltningen 

Delegationslista: 
Ärende 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsdatum 
oktober 2020 

Antal beslut 
fyrtio (40) 

Delegationsbeslut tagna 1 oktober - 31 oktober 2020, 
barn- och familjeenheten 

Delegationslistor 
Ärendetyp 
IFO Barn- och familjeenheten 
IFO Familjerätt 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsdatum 
oktober 2020 
oktober 2020 

Antal beslut 
fyrtioen ( 41) 
tretton ( 13) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 119 

Tillfällig utökning av antalet platser på Prästgårdens 
förskola och fritidshem 2020 

BUN/2020:281 632 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Bifalla Prästgårdens förskolas ansökan om en utökning till 49 barn. 

- Erinra Prästgårdens förskola att följa de givna tillämpningsföreskrif-
terna gällande kommande volymförändringar. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag i att genomföra en 
tillsyn efter beslutets verkställande. 

Överläggningar 

Mats Ernstsson (C), Lars Andreasson (S), Ewa Bejvel (SD), med flera yr
kar: 

"Bifalla Prästgårdens förskolas ansökan om en utökning till 49 barn. 

Erinra Prästgårdens förskola att följa de givna tillämpningsföreskrifterna 
gällande kommande volymförändringar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag i att genomföra en tillsyn 
efter beslutets verkställande." 

Samtliga ledamöter instämmer i yrkandet. 

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) meddelar att yrkande blir barn- och 
utbildningsnämndens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby pastorat driver sedan 2015 Prästgårdens förskola. Verksamheten god
kändes som en fristående förskola av kommunfullmäktige 2014-09-08, 
§106. 

Prästgårdens förskola har idag tillstånd att ta emot 45 barn på förskolan och 
50 barn på fritidshemmet. Osby pastorat ansöker att tillfälligt från januari 
2021 till augusti 2021 att ta emot 49 barn. I ansökan från Osby pastorat da
terad 2020-10-01 beskriver Prästgården att deras äldsta förskolebarn i dags
läget 11 barn kommer ha sin hemvist i fritidshemmets lokaler. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

Innan nämnden beviljar pastoratet utökning behövs ett underlag som säker
ställer Skollagen, brandskydd och ventilation. 

Prästgårdens förskola har beviljats 50 barn i fritidshemmets lokaler, 
nu sker en utökning på 11 barn i lokalen. 

Förvaltningen efterlyser hur Prästgårdens förskola säkerställer läro
plansarbetet för både fritidshem och förskolan. 

Förvaltningen efterlyser hur Prästgårdens förskola ska säkerställa 
brandskyddsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Tillfällig utökning på Prästgårdens förskola 2020", date
rad den 27 oktober 2020, från områdeschef förskola Christel Torstensson 
och förvaltningschef Eva Andersson. 

Ansökan från Svenska kyrkan, Osby pastorat, rektor Lotti Pira, inkommen 
den 6 oktober 2020. 

"Yttrande angående ansökan om ökat antal platser på Prästgårdens förskola 
från 45 platser till 49 platser" daterad den 10 november 2020, från Osby 
kommun, brandingenjör Karl-Magnus Larsson. 

OVK-besiktningsprotokoll Konfirmandflygeln, daterad den 25 september 
2020, från Ventilation Entreprenad i Kristianstad AB. 

OVK-besiktningsprotokoll Stenbocksflygel, daterad den 9 januari 2020, från 
Ventilation Entreprenad i Kristianstad AB. 

Mail från Klas Roos, Svenska kyrkan, daterad den 13 november 2020, an
gående OVK-protokollen. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
F örvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Prästgårdens förskola, Lotti Pira 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 120 

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats -
EMI 

BUN/2020:272 624 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans me-
dicinska insats, uppdaterat den 2 oktober 2020, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningen samt ska 
främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på 
att elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och säkerställa likvär
digt stöd (SFS 2010:800). Kravet på ledningssystem innebär att det ska fin
nas tydlig ansvarsfördelning, dokumenterade processer, identifierade rutiner 
samt rutiner för uppföljning (SOSFS 2011 :9). 

Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen, (HSL, 1982:763) samt Socialstyrelsens föreskrif
ter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
(SOSFS, 2011 :9). Den medicinska insatsen av elevhälsan, EMI, styrs både 
av skollagen (2010:800) och hälso- och sjukvårdslagen. Ledningen av 
hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patient
säkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet, (HSL 
1982:763). 

Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt 
vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden 
eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter. 

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänst, hälso
och sjukvård samt verksamhet enligt LSS antogs av Barn- och utbildnings
nämnden 2019-02-19. För att förtydliga arbetet kring elevhälsans medi
cinska insats har nu även ett ledningssystem för EMI tagits. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats EMI", 
daterad den 8 oktober 2020, från områdeschef gymnasie/- vuxenutbildning 
Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva Andersson. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete EMI, uppdaterad den 2 ok
tober 2020, framtagen av MLA Annika Gustavsson 
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'(Y KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Centrala elevhälsan, MLA, Annika Gustavsson 
Områdeschef gymnasie/- vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 121 

Plan för arbetet med särskilt begåvade elever 

BUN/2020:297 610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Ärendet är fullföljt enligt inlämnat medborgarförslag "Handlingsplan 
för identifikation och stöd för särskilt begåvade elever" - Fredrik 
Nilsson. 

- Tagit del av upprättad "Handlingsplan för identifikation och stöd för 
särskilt begåvade elever". 

Barn konsekvensanalys 

Ja, ärendet berör barn. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag "Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt 
begåvade elever" inkommen 18 december 2019, föreslår förslags ställande 
att Osby kommun upprättar en handlingsplan för hur särskilt begåvade ele
ver i kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Plan för arbete med särskilt begåvande elever", daterad 
den 28 oktober 2020, från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och för
valtningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys daterad den 28 oktober 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 13. 

"Handlingsplan identifikation och stöd för särskilt begåvade elever" daterad 
den 19 oktober 2020. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förslagsställaren, Fredrik Nilsson 
Rektorer grundskola 
Centrala barn- och elevstödsenheten 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 122 

Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningar 2020 

BUN/2020:274 607 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av anmälda kränkningar och genomförda utredningar 
januari - oktober 2020 godkänns. 

Barn konsekvensanalys 

Berör inte barn. 

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 kom
munens gymnasieskolor och vuxenutbildning redovisas vid två tillfällen 
per år antal anmälda kränkningar och utförda utredningar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 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 behandling i 
samband med verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningar januari- oktober 2020", daterad den 28 oktober 2020, från 
verksamhetsutvecklare Lena Bertilsson och förvaltningschef Eva An
dersson. 

Muntlig redovisning vid barn- och utbildningsnärnndens sammanträde 
den 17 november 2020. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
V erksarnhetsutvecklare Lena Bertilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 123 

Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

BUN/2020:278 630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagen kap 14 § 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 redovisas följande: 

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

- Barngruppen storlek 

- Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg 

- Vistelsetid på förskolor 

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

- Barn placerade på förskolor och fritidshem i annan kommun eller 
fristående verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläge- för
skola, pedagogisk omsorg och fritidshem", daterad den 26 oktober 2020, 
från områdeschef förskola Christel Torstensson och förvaltningschefEva 
Andersson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, oktober 2020, Barn
och utbildningsförvaltningen, 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola Jessica Jönsson 
Rektorer i förskolan 
Rektorer i grundskolan 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 124 

Osby kommuns kulturpris 2020 

BUN/2020:275 867 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till nomineringar av Osby kommuns kulturpristagare 2020 
godkänns. 

Barn och utbildningsnämnden utser enhälligt mottagare av kommu
nens kulturpris 2020. 

Barn och utbildningsnärnndens ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) 
får i uppdrag att meddela mottagaren av kulturpriset 2020 så snart 
barn- och utbildningsnärnndens motivering till beslutet föreligger i 
skriftlig form. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommuns kulturpris delas ut en gång årligen till nu levande person/er 
eller organisationer som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser inom 
litteratur, konst, teater, musik, konsthantverk, hembygdsvård eller härmed 
jämförbara områden. 
För behörighet krävs vidare att personen/erna är född eller bosatt i Osby 
kommun, eller på annat sätt har anknytning till kommunen. 
Sista ansökningsdag var den 18 oktober 2020. 

Förslag på lämpliga kandidater till kulturpriset lämnas till enheten Kultur 
och fritid som sammanställer en nomineringslista. 

Nomineringslista över årets kulturpristagare presenteras traditionellt munt
ligt vid sittande möte . 

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om mottagare av kulturpriset på 
nämndes sammanträde den 17 november 2020. 

Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande på årets sista 
sammanträde för kommunfullmäktige, den 14 december 2020 och 
prissumman är på 10.000 kronor. 
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IV IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Kulturpris 2020", daterad den 26 oktober 2020, från en
hetschef kultur- och fritid Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva An
dersson. 

Nomineringslista över föreslagna kulturpristagare 2020, redovisas på barn
och utbildningsnämndens sammanträde den 17 november 2020. 

Osby kommuns kulturpristagare 1979-2019. 

Beslutet skickas till 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson; 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Kulturutvecklare Afsaneh Larsson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund för kännedom 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnrnanträdesdaturn 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 125 

Lokalbehov på Naturbruksområdet - grundskolan 

BUN/2020:296 610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Att Parkskolan, utifrån lagstadgade verksamhets behov, kan nyttja 
lokaler på Naturbruksområdet. 

- Att de tillfälliga lokalerna för Parkskolan kan nyttjas fram tills ny 
skolorganisation med ändamålsenliga lokaler kan tas i bruk. 

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med sam}ifålls
byggnadsförvaltningen titta på lösningar för att säkerställa verksam
heten, fram till dess att nytt högstadium står färdigt. 

Barn konsekvensanalys 

Ja, ärendet berör elever. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolan är i behov av alternativa och tillfälliga lokaler fram tills ny 
skolorganisation verkställts. 

Förvaltningen förespråkar att organisera Parkskolans 7-9 på Naturbruksom
rådet, vilket innefattar huvudbyggnaden och Dufwerska Villan. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Lokalbehov Naturbruk", daterad den 27 oktober 2020, 
från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och förvaltningschef Eva An
dersson. 

Bamkonsekvensanalys, daterad den 26 oktober 2020. 

Ritningar "Naturbruk- lokaler som inte får användas. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Rektorer Parkskolan 7-9 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 126 

Samverkansavtal kring gymnasiesök med Älmhults 
kommun 

BUN/2020:295 600 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden tar del av utkast till samverkansavtal 
mellan Osby kommun och Älmhults kommun. 

Fortsatt hantering av samverkansavtal mellan Osby kommun och 
Älmhults kommun vid barn- och utbildningsnämnds sammanträde i 
december. 

Barn konsekvensanalys 

Bamkonsekvensanalys görs om beslut blir aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansavtalet har sin grund i en gemensam strävan att mellan 
kommunerna skapa och utveckla en attraktiv gymnasieregion där 
elevernas valmöjligheter stärks genom att ett attraktivt och högkvali
tativt utbud tillgängliggörs. En samverkan i utbildningsfrågor inom 
länet ger möjlighet till en ökad profilering av utbudet även med kopp
ling till det lokala näringslivet. En välutvecklad, samordnad och in
novativ gymnasieskola kan bidra till regionens tillväxt. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Samverkansavtal Älmhult", daterad den 28 oktober 2020, 
från områdeschef gymnasie/vuxenutbildning Stefan Ekvall och förvalt
ningschef Eva Andersson. 

Nuläge gymnasieprogram Osby vs Älmhult, daterad den 8 november 2020, 
från barn och utbildning. 

Utkast av "Samverkansavtal mellan gymnasieskolor i Osby kommun och 
Älmhults kommun", daterad den 27 september 2020. 

Beslutet skickas till 
Barn utbildningsförvaltningen 
F örvaltningschef Eva Andersson 
Områdeschef gymnasie/vuxenutbildning Stefan Ekvall 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 127 

Budgetuppföljning 31 oktober 2020 

BUN/2020:2 042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Budgetuppföljningen, per den 31 oktober 2020, med en positiv avvi
kelse på 4.244 tkr, godkänns. 

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 
för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen för 2021. 

Barn konsekvensanalys 

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 28 oktober 2020, 
från verksamhetscontroller Cindy Bal te och förvaltningschef Eva Anders
son. 

Uppföljning oktober 2020, Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson 
F örvaltningschef Eva Andersson 
Verksamhetscontroller Cindy Balte 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-17 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 128 

Aterrapportering av ställda frågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Återrapporteringen utgår och kommer att lämnas vid nämndens 
sammanträde i december. 
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