
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 08:30-12:17  

Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Thomas Poppe (M) §§ 79 - 94  
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Thomas Poppe (M) §§ 95 - 96 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Leif Wallenborg (S) 
Marie Winther (V) 
Magnus Augustsson (C), §§ 79-94 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Cindy Balte 
Controller, Rolf Persson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Verksamhetschef EMI, Annika Gustavsson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, 
Stefan Ekvall 
Rektor grundsärskolan, Jessica Jönsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Lars Andreasson (S)  
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset Osby, onsdagen den 29 september 2021, klockan 8:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
79-96 

 Marit Löfberg  
 
 Ordförande   
 Lars-Anton Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Lars Andreasson (S)   
 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-09-21  

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-30 Datum då anslaget tas ned 2021-10-23 

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

§ 80 Godkännande av dagordning 

§ 81 Information 

§ 82 Återrapportering av ställda frågor 

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 84 Anmälningar 

§ 85 Revidering delegationen gällande områdeschef för grundskola och 
gymnasium samt rektor för grundsärskola 

§ 86 Revidering delegationen gällande tillförordnad förvaltningschef 

§ 87 Remissvar - Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne 

§ 88 Behov av lokaler för undervisning elever - Naturbruksområdet åk 7-9 

§ 89 Namngivning av uteförskolan och uteprofilen - hösten 2021 

§ 90 Systematiskt kvalitetshjul 2021 för ärenden till barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 91 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 inklusive uppföljning av 
nämndmålen 

§ 92 Internkontroll uppföljning per 31 augusti 2021 

§ 93 Skolpliktsbevakning vårterminen 2021 

§ 94 Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar första 
halvåret 2021 

§ 95 Verksamhetsberättelse 2020/2021 Elevhälsans medicinska insats 
EMI 

§ 96 Redovisning kunskapsresultat med analys läsåret 2020/2021 
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§ 79 
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) §§ 79 - 94  
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Thomas Poppe (M) §§ 95 - 96 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 
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 onsdagen den 29 september 2021, klockan 08:30. 
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§ 80 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 81 
Information 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar: 
 
 

- Personalekonomisk redovisning 2020 
Redovisas bland annat om personalstruktur, tidsbegränsat anställa, 
personalomsättning, resursanvändning. 

 
- Pandemin 

Aktuellt smittläge - ökning av frånvaron förra veckan 
Krisledningsmöte på förvaltningen varje vecka 
Följer Folkhälsomyndighetes restriktioner 
Frånvarorapportering sker till Länsstyrelsen 
Skolverkets enkäter om pandemin 
Vaccinering, Region Skåne, gymnasiets elever 
Verksamheterna öppnar upp mer 

- Lokaler 
Örkened och Killeberg – upphandling pågår, byggnationerna ska 
vara klara till höstterminen 2023 
Naturbruk 
Visslan 
Presidiemöte med samhällsbyggnadsnämnden har ägt rum 
Förskolan i Visseltofta ska vara klar till årsskiftet  
Verksamhetsförändringar – anpassningar i lokalerna 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen,  
Skolverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av 
skolors läromedelsstrategi vid Parkskolan. 
Inga övriga pågående ärenden. 

- Samlingslokaler 
Förutsättningar för samlingslokalsbidrag 
Frågeställningar till berörda föreningar och samlingslokaler 
Diskussion ska genomföras med kommunalråd och kommundirektör 
Ärendet kommer att tas upp för beslut på nämnden och på kommun-
styrelsen 
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- Nämndplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
Måldokument 2022 
Indikatorer 
Statistik 
Kvalitetsarbete 
Långsiktighet 
Fokusgrupper 

- Statistik fokusgrupper 
Meritvärde 
Progression i måluppfyllelse 
Nyinflyttade elever 
Antal antagna elever gymnasiet 
Antal mottagna elever i särskolan 

- Säkerhetsfrågor 
Krisstödsorganisation 

- Övrigt 
B innovation AB- avtal är påtecknat 
Ingivning av nya förskolor 
Revisionsgranskning grundskolans måluppfyllelse 
Granskning kring förskolans kvalitet 
Skolinspektionens huvudmannatillsyn 
Hälsoskyddsinspektioner på skolor och förskolor 
Fullmäktigeberedningen för kultur- och fritidsanläggningar, vägled-
ningsdebatt sker på kommunfullmäktige den 27 september 2021 
Presidiemöte med Älmhult kommun 
Stipendieansökan Darlins fond 
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§ 82 
Återrapportering av ställda frågor 
 
Vid dagens sammanträde finns inget att återrapportera. 
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§ 83 
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 juni – 31 augusti 2021, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     juni-aug 2021 femtio (50) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 84 
Anmälningar 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit följande handlingar: 
 

- Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola, date-
rad den 6 september 2021, från EY. 

 
 
 
Ovanstående handling finns tillgänglig på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 85 
Revidering delegationen gällande områdeschef för 
grundskola och gymnasium samt rektor för 
grundsärskola 
 
BUN/2021:285   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Reviderad delegationsordningen, daterad den 21 september 2021, för 
Barn- och utbildningsnämnden utifrån förändrad förvaltningsorgani-
sation med områdeschef för grundskola och gymnasium samt rektor 
för grundsärskola, godkänns.  

 
 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då det handlar om ett regelverk utifrån delegationsrätten.  
 

Sammanfattning av ärendet 

I delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden regleras vilka 
beslut som utskott, politiker eller tjänstepersoner kan besluta om på delegat-
ion från Barn- och utbildningsnämnden. Förändrad förvaltningsorganisation 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen inom Osby kommun innebär be-
hov av revidering av tidigare beslutad delegationsordning. Förvaltningsor-
ganisationen ändras innebärande områdeschef för grundskola och gymna-
sium samt rektor för grundsärskola.  
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 116. 
Tjänsteskrivelse ”Revidering av delegation med anledning av förändrad 
förvaltningsorganisation”, daterad den 20 augusti 2021, från förvaltnings-
chef Eva Andersson. 

Delegationsordning 2021, barn- och utbildningsnämnden, reviderad den 21 
september 2021. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Rektorer inom samtliga skolformer 
Controller, Rolf Persson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Administratör, Jane Mårtensson 
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§ 86 
Revidering delegationen gällande tillförordnad 
förvaltningschef 
 
BUN/2021:286   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Områdeschef för grundskola och gymnasium samt områdeschef för 
förskola träder i tjänst som tillförordnad förvaltningschef och skol-
chef vid ordinarie förvaltningschef- och skolchefs frånvaro. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då ärendet hanterar regelverk enligt delegationsordningen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid ordinarie förvaltningschefs och skolchefs frånvaro vid ledighet eller 
annan frånvaro, ska en tillförordnad förvaltningschef/ skolchef träda i tjänst.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 117.  
Tjänsteskrivelse ”Delegation gällande tillförordnad förvaltningschef”, date-
rad den 20 augusti 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Delegering av förvaltningschefs /skolchefs uppdrag, daterad den 1 septem-
ber 2021, från barn- och utbildning. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Rektorer inom samtliga skolformer 
Controller, Rolf Persson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 87 
Remissvar - Regional biblioteksplan 2022-2025 för 
Region Skåne 
 
BUN/2021:265   800 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Godkänna förvaltningens ”Yttrande gällande regional biblioteksplan 
för Region Skåne 2022-2025”, daterad den 26 augusti 2021, och anta 
det som sitt eget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då ärendet behandlar yttrande till myndighet.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne är gemensamt framta-
gen av Region Skånes kulturförvaltning och sjukhusbiblioteken. Kulturför-
valtningens uppdrag inom regional biblioteksverksamhet är att främja sam-
arbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i 
Skåne. Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre vård för patienten.  
 
Biblioteksplanen beskriver fyra områden för utveckling och samarbete un-
der 2022–2025:  
 
• Bibliotek för delaktighet och demokrati  
• Bibliotek för lärande och läsande  
• Bibliotek för kreativitet och kultur  
• Bibliotek för hållbarhet och hälsa  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 118.  
Tjänsteskrivelse ”Kulturnämnden 2021-06-24 Expedition § 32 Remiss Reg-
ional biblioteksplan 2022.2025 för Region Skåne”, daterad den 16 augusti 
2021, från enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson och förvaltnings-
chef Eva Andersson. 

Remissversion ”Bibliotek för alla genom hela livet” Regional biblioteksplan 
2022-2025 för Region Skåne. 
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Förslag på yttrande regional biblioteksplan ”Yttrande gällande regional bib-
lioteksplan för Region Skåne 2022-2025”, daterad den 26 augusti 2021, från 
Barn och utbildning. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltning 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Bibliotekschef, Sara Eckerström 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
kultur@skane.se 
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§ 88 
Behov av lokaler för undervisning elever - 
Naturbruksområdet åk 7-9 
 
BUN/2021:287   291 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Till Samhällsbyggnadsnämnden framställa reviderat behov av 
undervisningslokaler med två klassrum för årskurs 7-9 på Naturbruk. 
 

- Ibruktagande kan ske snarast, höstterminen 2021 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån beslut kring ny grundskoleorganisation i Osby tätort, ska årskurs 7-9 
vara samlade på Hasslarödsskolan. Fram tills en förändring av grundskole-
organisationen är genomförd, med tänkt startdatum höstterminen 2024, är 
eleverna i årskurs 7-9 i Osby tätort idag fördelade på Parkskolan Naturbruk 
och Hasslarödsskolan. Elevtalet i årskurs 7-9 på Natururbruk har ökat inför 
läsåret 21-22 och ökar inför läsåret 22-23 vilket innebär att ytterligare två 
klassrum behöver ibruktagas på Naturbruk inför läsåret 21-22. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 119.  
Tjänsteskrivelse ”Behov av lokaler för undervisning elever – Naturbruk åk 
7-9”, daterad den 26 augusti 202, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 26 augusti 2021. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias Karlsson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Rektor Naturbruk 
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§ 89 
Namngivning av uteförskolan och uteprofilen - hösten 
2021 
 
BUN/2021:284   632 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Uteförskolan och Uteprofilen får namnet Äventyrsgårdens förskola. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är genomförd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 15 december 2020 beslutades barn- och utbildningsnämnden att en ny 
förskola med uteprofil ska öppnas i Osby kommun och att verksamheten ska 
bedrivas tillsammans med Uteförskolan.  

Den 13 april 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att namnet på 
den nya förskolan ska vara Äventyrsgården. 

Barn och utbildningsförvaltningen beslutade även att Uteförskolan skulle 
behålla sitt namn eftersom det ansågs vara ett väl implementerat namn.  

Under våren 2021 har Uteförskolan och Uteprofilen arbetat sig samman och 
personalen önskar att även Uteförskolan ska ingå i namnet Äventyrsgården 
med hemvist ”små forskarna”.  

Uteförskolan och Uteprofilen samarbetar kring öppningar och stängningar, 
planeringar, pedagogiska forum och stödjer varandra i det pedagogiska ar-
betet. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 115. 
Tjänsteskrivelse ”Namngivning av uteförskolan och uteprofilen – hösten 
2021”, daterad den 19 augusti 2021, från områdeschef förskola, Christel 
Torstensson och förvaltningschef, Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 19 augusti 2021. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Rektor, Anette Anderstoft 
Administratör, Christina Svensson 

 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 90 
Systematiskt kvalitetshjul 2021 för ärenden till barn- 
och utbildningsnämnden 
 
BUN/2020:321   006 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Systematiskt kvalitetshjul (årshjul) 2021 för barn- och utbildnings-
nämnden, uppdaterat vid nämndens sammanträde den 21 september 
2021, fastställs. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje nytt verksamhetsår fastställer barn- och utbildningsnämnden ett 
grundläggande årshjul för kommande års ärende till barn- och utbildnings-
nämndens sammanträden. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 111.  
Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens årshjul 2021”, daterad 
den 19 augusti 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Årshjul ärenden till barn- och utbildningsnämnden – 2021, beslutad 2020-
12-15. 
Systematiskt kvalitetshjul för ärende till barn- och utbildningsnämnden 
2021, revidering 21-08-18. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Rektor grundsärskolan, Jessica Jönsson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Controller, Rolf Persson 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-21  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 91 
Delårsbokslut per 31 augusti 2021 inklusive 
uppföljning av nämndmålen 
 
BUN/2021:3   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2021 med 
en negativ avvikelse på 1 966 tkr, godkänns. 

 
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 7 september 
2021, § 109. 
Tjänsteskrivelse ”Delårsbokslut per den 31 augusti 2021”, daterad den 16 
augusti 2021, från verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef 
Eva Andersson. 
Delårsrapport augusti 2021, Barn- och utbildningsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Controller, Cindy Balte 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium Stefan Ekvall 
Enhetschef Kultur och fritidsenheten, Fredrik Johnsson 
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§ 92 
Internkontroll uppföljning per 31 augusti 2021 
 
BUN/2021:5   041 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2021 godkänns. 
 

- Kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra att de planerade åt-
gärderna. 

 
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 kontrollplan 2021-02-23 
§10. I planen anges vilka risker som ska följas upp, kontrollmoment kopp-
lade till dessa och när uppföljning ska göras. Uppföljningen i augusti har 
genomförts enligt den beslutade planen. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 110. 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2021”, daterad den 18 augusti 2021, från 
verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson. 
Uppföljning kontrollmoment (Barn- och utbildningsnämnden) 210906. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Administratör Barn och utbildning, Jane Mårtensson 
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§ 93 
Skolpliktsbevakning vårterminen 2021 
 
BUN/2021:12   600 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av skolpliktsbevakning vårterminen 2021 godkänns 
med tillägget att statistiken redovisas över tid. 
 

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 2021 kan konstateras att frånvaron har med största anled-
ning av smitta, hushållsmitta eller stor oro att insjukna i Covid-19. Eleverna i 
årskurserna 7–9 inledde vårterminen 2021 med växelvis 
när/fjärrundervisning och elevers närvaro ökade generellt under vårterminen.  
Skolorna har följt restriktioner och riktlinjer gällande Covid-19. Den restrik-
tiva hållningen mot att komma till skolan med förkylningssymtom samt be-
stämmelser om hemkarantän har påverkat skolfrånvaron under vårterminen.  
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 112. 
Tjänsteskrivelse ”Skolpliktsbevakning läsår 2020/2021”, daterad den 19 
augusti 2021, från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva 
Andersson. 
Rutin skolpliktsbevakning, beslutad den 24 januari 2019. 
Skolpliktsbevakning vårterminen 2021, daterad den 29 juli 2021, från barn- 
och utbildning Jane Mårtensson. 
Barn- och elevfrånvaro under pandemi. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef barn- och utbildning, Eva Andersson 
Administratör barn- och utbildning, Jane Mårtensson 
Områdeschef grundskolan, Stefan Ekvall 
Rektorer grundskolan 
Centrala barn- och elevstödsenheten 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
KAA- samordnare, Erik Pettersson 
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§ 94 
Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningar första halvåret 2021 
 
BUN/2021:235   607 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av anmälda kränkningar och genomföra utredningar ja-
nuari-juni 2021, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 
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 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 113. 
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningar januari-juni 2021”, daterad den 23 augusti 2021, från verk-
samhetsutvecklare Lena Bertilsson och förvaltningschef Eva Anders-
son. 
Presentation ”Redovisning anmälda kränkningar, barn- och utbildnings-
förvaltningen 2021-01-01 – 2021-06-30. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 95 
Verksamhetsberättelse 2020/2021 Elevhälsans 
medicinska insats EMI 
 
BUN/2021:277   624 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Verksamhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insatser för 
2020/2021 godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet är en beskrivning av föregående 
läsårs arbete. Däremot finns barnperspektivet nämnt i verksamhetsberättel-
sen. 
 

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. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 114. 
Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse 2020/2021 Elevhälsans medicinska 
insats EMI”, daterad den8 juli 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Verksamhetsberättelse 2020/2021, Verksamhetsplan 2021/2022, Elevhäl-
sans Medicinska Insats, daterad den 7 juli 2021, från verksamhetschef EMI 
Annika Gustavsson. 
Avvikelserapportering 2021 (vårtermin). 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Verksamhetschef EMI, Annika Gustavsson 
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§ 96 
Redovisning kunskapsresultat med analys läsåret 
2020/2021 
 
BUN/2021:236   610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av kunskapsresultat med analys för läsåret 20/21 
godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt utifrån att ärendet hanterar en redovisning och rapport. 
Redovisningen berör indirekt barnen utifrån en analys av kunskapsresultat. 
Om ärendet inte berör barn, beskriv varför under denna rubrik.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje läsår har barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redo-
visa kunskapsresultaten för Barn- och utbildningsnämnden gällande föregå-
ende läsår. Redovisningen ska också innehålla en analys kopplad till Barn- 
och utbildningsnämndens måldokument. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 7 september 
2021, § 120.  
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av kunskapsresultat med analys läsåret 
20/21”, daterad den 26 augusti 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Muntlig redovisning på barn- och utbildningsnämnden den 21 september 
2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Rektor grundsärskolan, Jessica Jönsson 
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