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§ 107 Upprop och protokollets justering 

§ 108 Godkännande av dagordning 

§ 109 Information 

§ 110 Återrapportering av ställda frågor 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 112 Anmälningar 

§ 113 SKR:s genomlysning av gymnasieskolan 

§ 114 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2021 

§ 115 Nämndplan 2022 

§ 116 Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning 

§ 117 Ansökan stipendier och fonder 

§ 118 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats - EMI 

§ 119 Taxor och avgifter inom kultur- och fritid 2022 

§ 120 Redovisning av kunskapsmålen för grundsärskolan 

§ 121 Uppföljning av gruppstorlek, gruppsammansättning, köläge samt 
vistelsetid - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

§ 122 Elevprognos kommande läsår (förskola, grundskola, grundsärskola 
och gymnasium) 

§ 123 Kulturpriset 2021 

§ 124 Upphandling - drift för Bowling i Osby kommun 
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§ 107 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Thomas Poppe (M)  
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C), §§ 107-122 
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Ida Gustafsson (C), §§ 123-124 
 
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 fredagen den 19 november 2021, klockan 08:30. 
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§ 108 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 109 
Information 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar:  
 

- Pandemin 
Lugnt smittläge 
Skolmöte med Smittskydd Skåne 
Hemsidan uppdateras med ny information kontinuerligt 
Vaccination 12-15 åringar 
 

- Lokaler 
Visseltofta förskola och köket, beräknas vara klart under v. 10-12 
Presidiemöte med Samhällsbyggnadsnämnden har ägt rum 
Visslan 
 
Erling Persson (L) ställer frågan om de mögelskadade lokalerna på 
Hasslarödsskolan. 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar; Lokalerna är säkerhets-
seglade och står oanvända. 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket  
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Kompletteringar i ett individärende ska skickas in 
Huvudmannatillsyn har skett – avvaktar beslut 
Datainspektionen angående individärende 
 

- Övrig information 
Tillsyn på Prästgårdens förskola och fritidshem, sker nästa vecka 
Rektorsorganisationen 
Konstverk till förskolan 
Invigning / öppet hus på de nya förskolorna 
Samverkansavtal förskola/grundskola Skåneperspektiv 
Avtal med Östra Göinge kommun angående musikskolan 
Fördelning av föreningsbidrag 
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Ungdomsarbetare, Marie Nilsson informerar om: 

- Drogvaneuppföljning 
Undersökningen genomfördes i augusti 2021, av 422 elever så 
besvarade 389 elever undersökningen. 
Undersökningen finns att läsa på www.osby.se/se--gora/fritidsgardar 
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§ 110 
Återrapportering av ställda frågor 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson lämnar återrapport enligt nedan: 
 

- Implementeringsarbetet med den nya läroplanen. 

- Hasslarödsskolan - elevfrågor 
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§ 111 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
BUN/2021:6   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 oktober – 31 oktober 2021, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     oktober 2021 sextiofyra (64) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 112 
Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 113 
SKR:s genomlysning av gymnasieskolan 
 
BUN/2021:315   617 

 
- Information lämnades om fortsatt arbete. 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ” Genomlysning av gymnasiet genomförd av SKR – Sveriges 
kommuner och regioner”, daterad den 5 oktober 2021, från Barn- och ut-
bildning, förvaltningschef Eva Andersson. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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§ 114 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2021 
 
BUN/2021:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen, per den 31 oktober 2021, utan avvikelse från 
budget, 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 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 132. 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 26 oktober 2021, 
från controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Uppföljning oktober 2021, Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutet skicks till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomienheten 
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§ 115 
Nämndplan 2022 
 
BUN/2021:1   041 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ärendet hänskjuts till extra insatt Barn- och utbildningsnämnd, som 
äger rum torsdagen den 2 december 2021, klockan 08:30. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 133. 

 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 116 
Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning 
 
BUN/2021:336   628 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning, antas, under för-
utsättning att samma beslut fattas i kommunstyrelsen.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys bifogas.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Alla barn, unga och vuxna i Osby kommun ska få sitt behov av studie- och 
yrkesvägledning tillgodosett. En systematisk och kvalitativ studie-och 
yrkesvägledning bidrar till bättre kunskaper om arbetslivet och 
ökar kommuninvånarnas valkompetens. Det kan i sin tur stärka 
studiemotivationen, ge ökad kunskap om studie- och yrkesval, färre 
avhopp/byten på gymnasieskolan/vuxenutbildningen samt bidra till 
fler kontakter på arbetsmarknaden och möjligheter till en högre utbildning. 

Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning omfattar alla skolfor-
mer.  
  
Syftet med huvudmannaplanen är att tillgodose kommuninvånarnas rätt till 
studie- och yrkesvägledning i både generell och individuell bemärkelse. 
Målsättningen är att ge kommuninvånarna möjligheten till god självkänne-
dom, medvetenhet samt en utvecklad valkompetens inför framtida studie- 
och yrkesval. Huvudmannaplanen ska utgöra en grund 
för verksamheternas planering av studie- och yrkesvägledning.  
  
Långsiktiga mål  

- Ökad andel behöriga elever till de nationella programmen och ökad 
andel med examen från gymnasieskola och vuxenutbildningen.  

- Erbjuda en kvalitativ, likvärdig, långsiktig och systematisk studie- 
och yrkesvägledning från förskola till vuxenutbildning.  
 

Bidra till kommunens övergripande mål att halvera kostnaderna för ekono-
miskt bistånd fram till 2030. Till huvudmannaplanen finns två bilagor, sida 
sex och sju, dessa beskriver redan beslutade målområden och nämndmål 
samt av förvaltningarna beslutade verksamhetsmål. 
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 140. 

Tjänsteskrivelse ”Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning”, daterad 
den 13 oktober 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Huvudmannaplan, Studie- och yrkesvägledning Riktlinjer. 

Barnkonsekvensanalys, datera den 17 september 2021. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola och gymnasiet, Stefan Ekvall  
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Rektorer 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 117 
Ansökan stipendier och fonder 
 
BUN/2021:343   048 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Bifalla  ansökan om stipendium från Gösta och John 
Darlin´s minnesfond. 
 

- Bifalla  ansökan om stipendium från Gösta och John 
Darlin´s minnesfond. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör vuxna personer. Därför kommer ingen Barnkonsekvensanalys 
göras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningen har mottagit två st. ansökningar gällande 
sökta stipendier ur Gösta och John Darlin´s minnesfond. Barn- och utbild-
ningsnämnden behöver ta beslut om sökta stipendier ska godkännas eller 
inte.  
 

Finansiering 

Vid beviljande av sökta stipendier finansieras det genom Gösta och John 
Darlin´s minnesfond.  
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 143. 
Tjänsteskrivelse ”Stipendier och fonder”, daterad den 22 oktober 2021, från 
områdeschef grundskola och gymnasium Stefan Ekvall och förvaltningschef 
Eva Andersson. 

Ansökningshandlingar från AI, daterad den 9 september 2021. 

Registreringsbevis från AI, daterad den 3 oktober 2021. 

Ansökningsförhandlingar från SN. 

Registreringsbevis från SN, daterad den 21 oktober 2021. 
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Besluter skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola och gymnasiet, Stefan Ekvall 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomienheten 
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§ 118 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats - 
EMI 
 
BUN/2021:329   624 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans me-
dicinska insats antas. 

- Giltighetstiden är till den 1 oktober 2022. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet hanterar ett antagande av ledningssystem. 
 

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.  
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 139. 
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Tjänsteskrivelse ”Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats – 
EMI”, daterad den 20 oktober 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Plan för ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser ”Ledningssy-
stem för systematiskt kvalitetsarbete för EMI”, uppdaterad den 28 septem-
ber 2021, från MLA Annika Gustavsson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Chef för centrala barn- och elevstädsenheten 
Områdeschef grundskola och gymnasiet, Stefan Ekvall 
Verksamhetschef, MLA, Annika Gustavsson 
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§ 119 
Taxor och avgifter inom kultur- och fritid 2022 
 
BUN/2021:325   806 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2022, antas. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Nej, inte aktuellt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för ut-
hyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra 
till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. Att 
skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett aktiv och 
självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kommun-
fullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritids-
anläggningar och lokaler antas och justeras vid behov årligen av barn och 
utbildningsnämnden inom given ram. För de föreningar som har egna loka-
ler och klubbrum i kommunens byggnader och anläggningar, kommer ett 
hyresavtal att skrivas med fastighetsenheten. De individuella hyresavtalen 
regleras inte i den allmänna skrivelsen för ”taxor kultur och fritidsanlägg-
ningar” utan förhandlas fram utifrån varje unik situation.  
Inför 2022 föreslår Kultur och fritid att taxorna från 2021 behålls med vissa 
förändringar. 

- Vi föreslår en speciell taxa för LSS - lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
Vi vill att denna verksamhet prioriteras då det är människor med 
olika funktionsvariationer som ska delta. För att verksamheten ska 
fungerar så behöver man vara i mindre grupper och då behöver taxan 
vara så låg som möjligt. 
Vi föreslår att Omsorgsverksamheten och LSS ska betala 40 kronor 
per deltagare och tillfälle. 
 

- Vi föreslår att utescenerna läggs in för uthyrning i kultur och fritids 
uthyrningssystem smartbook. Detta för att göra scenerna mer till-
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gängliga. Utescenen i Lönsboda har toalett, backstage-utrymme in-
omhus vilket motiverar en högre taxa än scenen i Osby. Vi föreslår 
att scenerna hyrs ut till nolltaxa för föreningar inom kommunen. För 
externa föreningar, företag och privatpersoner tas en högre taxa ut 
för att ligga till grund för underhåll. Intern taxa sätts något lägre. 
Förslag enligt följande: 

Utescen Lönsboda Utescen Osby 

A: Avgiftsfri  Avgiftsfri 
B: Avgiftsfri  Avgiftsfri 
C: 200/250  100/125 
D: 100   50 
- Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med funkt-

ionsvariation och äldre  
- Övrig föreningsverksamhet  
- Normaltaxa  
- Interntaxa  

 
- Rättelser i text 

Punkt 3, sidan 2: Ändra uthyrnings kostnaden av idrottsanläggningar 
är baserad på per timme till uthyrningskostnaden. 

Punkt 8, sidan 6: Passerkort 30:- ändras till 30   
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 137. 
Tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022”, daterad 
den 12 oktober 2021, från enhetschef Kultur- och fritid, Fredrik Johnsson 
och förvaltningschef Eva Andersson. 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar 
2021, beslutade 2020-10-20. 
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun 2021, 
beslutade 2020-10-20. 

 
Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2021, daterad den 1 februari 
2021. 
 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Fritidsutvecklare, Ylva Kronblad 
 
 

 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 120 
Redovisning av kunskapsmålen för grundsärskolan 
 
BUN/2021:344   612 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
- Redovisningen av måluppfyllelse för grundsärskolan godkänns. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet är en redovisning av måluppfyllelse för grundsärsko-
lan. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I systematiskt kvalitetshjul för ärende till barn- och utbildningsnämnden 
finns vid två tillfällen under året beskrivet att grundsärskolans resultat samt 
kunskapsanalys ska redovisas för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Redovisning måluppfyllelsen för grundsärskolan”, daterad 
den 21 oktober 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Muntlig redovisning av måluppfyllelse för grundsärskilda lämnas vid da-
gens sammanträde. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Rektor grundsärskolan, Jessica Jönsson 

 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 121 
Uppföljning av gruppstorlek, gruppsammansättning, 
köläge samt vistelsetid - förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

 
BUN/2021:159   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

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

 

Barnkonsekvensanalys 

Uppföljningen berör inte barn och elever. 

 

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 redovisas följande: 

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

- Barngruppens storlek 

- Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg 

- Vistelsetid på förskolor 

- Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk 
omsorg 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021 
Tjänsteskrivelse ” Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”, daterad den 
20 oktober 2021, från områdeschef förskola, Christel Torstensson och för-
valtningschef Eva Andersson. 
 
Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem oktober 2021, barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef, Christel Torstensson 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 122 
Elevprognos kommande läsår (förskola, grundskola, 
grundsärskola och gymnasium) 
 
BUN/2021:340   610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av elevprognosen 2021/2022, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn direkt och därför kommer ingen Barnkonsekvensa-
nalys göras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna göra kostnadsanalyser och ta ut riktning och vision framåt för 
skolverksamheterna i Barn- och utbildningsförvaltningen, Osby kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 134. 
Tjänsteskrivelse ”Elevprognos 2021/2022”, daterad den 22 oktober 2021, 
från områdeschef grundskola och gymnasium Stefan Ekvall och förvalt-
ningschef Eva Andersson. 

”Elevprognos nuläge Förskoleklasser till årskurs 9” inom Osby kommun, 
daterad den 22 oktober 2021, från barn- och utbildning. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola och gymnasiet, Stefan Ekvall 

 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 123 
Kulturpriset 2021 
 
BUN/2021:326   867 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Förslag till nomineringar av Osby kommuns kulturpristagare 2021 
godkänns. 

- Barn och utbildningsnämnden utser enhälligt mottagare av kommu-
nens kulturpris 2021. 

- Barn och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) 
får i uppdrag att meddela mottagaren av kulturpriset 2021 så snart 
barn- och utbildningsnämndens motivering till beslutet föreligger i 
skriftlig form. 
 

Barnkonsekvensanalys 

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. 

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 
som presenteras muntligt på Kommunfullmäktiges sista sammanträde för 
året. 

Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande på årets sista 
sammanträde för kommunfullmäktige, måndagen den 13 december 2021, 
och prissumman är på 10.000 kronor. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 136. 
Tjänsteskrivelse ”Kulturpris 2021”, daterad den 12 oktober 2021, från en-
hetschef Kultur- och fritid, Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva An-
dersson. 
Nomineringslista över föreslagna kulturpristagare 2021 (meddelas på möte). 

Förteckning över tidigare kulturpristagare i Osby kommun 1979-2020, 
 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ordförande, Lars-Anton Ivarsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Kulturutvecklare, Cecilia Pedersen 
Barn- och utbildningsnämndens beslut skickas ej utan meddelas direkt på 
kommunfullmäktiges sammanträde 

 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 124 
Upphandling - drift för Bowling i Osby kommun 
 
BUN/2021:346   050 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Påbörja processen med upphandling av drift för bowlingutbud i 
Osby kommun. 

- Undersöka förutsättningarna för att ingå driftavtal kring utbud av 
bowling i Osby kommun. 

- Före upphandlingsunderlaget skickas ut ska det godkännas av barn- 
och utbildningsnämnden.  
 

Överläggningar 

Lars-Anton Ivarsson (M) yrkar på följande tillägg ”Före upphandlingsun-
derlaget skickas ut ska det godkännas av barn- och utbildningsnämnden”. 

Samtliga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden instämmer i Lars-Anton 
Ivarssons (M) yrkande och därmed beslutar barn- och utbildningsnämnden 
om följande tillägg ”Före upphandlingsunderlaget skickas ut ska det god-
kännas av barn- och utbildningsnämnden”. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad har idag ett hyresavtal med BO Ekstrand gällande lokaler 
för bowlingverksamhet. Hyresavtalet mellan Samhällsbyggnad och Bo Ek-
strand. Barn- och utbildningsnämnden har i sin tur ett driftavtal med nuva-
rande entreprenör som driver bowlingverksamheten. Detta avtal löper ut 22 
06 30. Vid avtalsskrivning för nuvarande avtal påtalades att det i god tid 
före avtalets slutdatum skulle påbörjas en eventuell ny upphandling av bow-
lingverksamheten i Osby kommun. 
 

Finansiering 

Hanteras i upphandlingen. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021, 
§ 142. 
Tjänsteskrivelse ”Upphandling av drift för bowling i Osby kommun”, date-
rad den 28 oktober 2021, från kultur- och fritidschef Fredrik Johansson och 
förvaltningschef Eva Andersson. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut den 12 maj 2020, § 52 - Osby Bow-
linghall. 

Hyreskontrakt Osby kommun-Osby Bowlingcenter AB, daterat den 2 juni 
2020. 

Hyreskontrakt Pannan fastigheter-Osby kommun, daterad den 28 april 2011. 

Indexklausul Pannan fastigheter-Osby kommun, daterad den 28 april 2011. 

Tilläggsavtal, daterat den 20 december 2018. 

 

 

Beslutet skickas 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Upphandling upphandling@osby.se 

 

 




