
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Teams klockan 08:30-12:05  

Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Fredrik Persson (M), tjänstgör för Thomas Poppe (M) 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L) 
Marie Winther (V) 
Magnus Augustsson (C) 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Daniel Jönsson Lyckestam, Östra Göinge kommun 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasiet, Stefan Ekvall 
Controller, Cindy Balte 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Lars Andreasson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, måndagen den 21 juni 2021, klockan 09:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
50-75 

 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 2021-06-15  

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-22 Datum då anslaget tas ned 2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 

Ärendelista 
 
§ 50 Upprop och protokollets justering 

§ 51 Godkännande av dagordning 

§ 52 Dialog med Östra Göinge kommun gällande skolutveckling 

§ 53 Information 

§ 54 Återrapportering av ställda frågor 

§ 55 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 56 Anmälningar 

§ 57 Systematiskt kvalitetshjul för ärenden till barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 58 Budgetuppföljning per den 31 maj 2021 

§ 59 Nämndmål 2022 

§ 60 Tillsyn dagbarnvårdare 

§ 61 Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

§ 62 Redovisning av enkätsvar förskola och grundskola innevarande år 

§ 63 Slutlig antagning för gymnasieorganisationen gällande kommande 
läsår 

§ 64 Utbildningsplan för IM- Introduktionsprogrammet 

§ 65 Redovisning av enkätresultat gymnasieskola 

§ 66 Skolinspektionen granskar skolors läromedelsstrategi Dnr 2020:1237 
samhällsorienterade ämnena- Parkskolan åk 7-9 
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§ 67 Regeringskansliet Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven 

§ 68 Lokalbehov Naturbruksområdet 

§ 69 Taxa för allmän förskola 

§ 70 Inackorderingsbidrag 

§ 71 Kontant reseersättning 

§ 72 Remissvar på Klimat och energiplan 

§ 73 Vitesföreläggande - frånvaro skolplikt 

§ 74 Inackorderingsbidrag 

§ 75 Avslutning 
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§ 50 
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 
Fredrik Persson (M), tjänstgör för Thomas Poppe (M) 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för 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 måndagen den 21 juni 2021, klockan 09:00. 
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§ 51 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivars-
son (M), före sammanträdet angivna ändringen att ärenden med 
ärenderubrik ”Inackorderingsbidrag”, läggs till på dagordningen.  
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§ 52 
Dialog med Östra Göinge kommun gällande 
skolutveckling 
 
 

- Dialog med Östra Göinge kommun angående skolutveckling 
 
Dialog med Daniel Jönsson Lyckestam (M), Östra Göinge kommun 
angående skolutveckling. 
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§ 53 
Information 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar: 
 

- Pandemin 
Fjärr- när- och distansundervisning vårterminen ut 
Stabilt frånvaroläge 
Skolavslutning och student 
Utfärder och sammankomster sker inte denna termin 

- Lokaler 
Prästgården 
Presidiemötet med Samhällsbyggnadsnämnden angående 
Toftagården 
Visslan – diskussioner pågår om olika lokaler 
Bowlinghallen 
Parkskolan och grundsärskolan, kök och matsal 
Svårigheter att får tag i entreprenörer/konsulter för att göra åtgärder 
vid förändringar i verksamheten 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket  
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Pågående ärende från Parkskolan, Hasslarödsskolan och 
Örkenedskolan 
Tematiska tillsyner 
Skolverkets konferens – lärdomar om pandemiåret 

- Skolmiljarden – tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 
Förstärkning i särskilda undervisningsgrupper 
Lovskola 
Extra timmar 
Kvällsundervisning 
Prövning av betyg 
Förstärkning med personal 
Nya bidrag från staten likt ”Skolmiljarden” inför höstterminen 2021 
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- Samlingslokalbidrag 
Översyn av förutsättningarna för bidraget 
Möte inbokat med barn- och utbildningsnämndens ordförande, 
kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör, kultur- och 
fritidschef och förvaltningschef 
Synpunkter från de föreningar som erhåller samlingslokalbidrag 
Uppföljning sker den 17 juni 

- Förvaltningsorganisation 
Ledningsorganisationen påbörjat planering inför hösten 

- Grundutbildning i bankonventionen – förtroendevalda 
Utbildningen äger rum online den 27 augusti 2021 
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§ 54 
Återrapportering av ställda frågor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

- Informationen läggs till handlingarna 

 

Förvaltningschef Eva Andersson lämnar återrapport enligt nedan 

 

- Drift- och nyttjandesavtal för idrotts- och fritidsanläggningar 
Möte med samhällsbyggnadsnämnden presidie, förvaltningschef och 
fastighetschef kommer att äga rum. Kommunjuristen kommer att se 
över avtalen. 

- Kostnaderna för elevhälsa per elev  
Finns ingen återkoppling att lämna. 
Underlaget tas fram och kommer att skicka via mail till samtliga 
ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

- Antal elever som har deltagit i lovskolan 
Från gymnasiet finns det inte någon anmälan till lovskolan. 
Från grundskolan kommer anmälningar till lovskolan. 

- B innovation 
Barn- och utbildningsnämndens presidie kommer att träffa  
B innovation. 
Avtal ska skrivas och eventuellt utökning av fler idrotter läsåret 
2022-2023. 
Presidieträff med Älmhults kommun. 

 
Ewa Bejvel (SD) ställer frågan om vad som ska ske med Visseltoftaskolan? 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar att det ligger under samhällsbygg-
nad. 
 
Maria Reimer (S) ställer frågan om samverkan mellan förvaltningarna s.k. 
Osbymodellen? 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar att samverkan mellan de olika för-
valtningarna sker och presidiemöte mellan barn- och utbildningsnämnden 
och arbete- och välfärd har ägt rum. 
Osbymodellen är uppstartad igen och det är samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen, hälsa- och omsorgsförvaltningen samt arbete- och 
välfärdsförvaltningen. 
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Erling Persson (L) ställer frågan varför det har dröjt med förskolan Tofta-
gården i Visseltorta? 
Förvaltningschef Eva Andersson svara att det beror på svårigheter att få tag 
i entreprenörer. 
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§ 55 
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 maj – 31 maj 2021, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     maj 2021  fyrtio (40) 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 56 
Anmälningar 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Anmälningen läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit följande handling: 
 

- Skrivelse ”Förhandssamråd om Azure AD och Teams”, daterad den 
2 juni 2021, från Integritetsskydds myndigheten IMY, från enhets-
chef Catharina Fenquist. 

 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 57 
Systematiskt kvalitetshjul för ärenden till barn- och 
utbildningsnämnden 
 
BUN/2020:321   006 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden i september. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 86. 
Systematiskt kvalitetshjul för ärenden till barn- och utbildningsnämnden 
2021, revidering 2021-05-18, från barn och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 58 
Budgetuppföljning per den 31 maj 2021 
 
BUN/2021:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen, per den 31 maj 2021, utan avvikelsen 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 1 juni 2021, § 87. 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 25 maj 2021, från 
controller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson. 

Budgetuppföljning maj 2021, Barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Controller, Cindy Balte 
Ekonomienheten 
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§ 59 
Nämndmål 2022 
 
BUN/2021:1   041 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
 

- På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september ska in-
formation lämnas angående ”Nämndmål 2022”. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 88. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Cindy Balte 
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§ 60 
Tillsyn dagbarnvårdare 
 
BUN/2021:215   634 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Tillsynen av enskild pedagogisk omsorg godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Se barnkonsekvensanalys.  
 

Sammanfattning av ärendet 

I Osby kommun finns sedan 1 december 2009 pedagogisk omsorg som drivs 
som enskild verksamhet. 

Tillsynen av enskild pedagogisk omsorg regleras i Skollagen kap. 26 och 
Osby kommun ansvarar för tillsynen. Genom en självständig granskning ska 
kommunen kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer av 
lagar och föreskrifter.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 89 

Tjänsteskrivelse ”Tillsyn pedagogisk omsorg”, daterad den 20 maj 2021, 
från områdeschef Christel Torstensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 20 maj 2021. 

”Tillsyn Enskild pedagogisk omsorg 2104-23” från barn- och utbildnings-
förvaltningen, områdeschef Christel Torstensson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Enskild pedagogisk omsorg Malin Trulsson 
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§ 61 
Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
 
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 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 
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 90. 
Tjänsteskrivelse ” Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” daterad den 
20 maj 2021, från områdeschef förskola Christel Torstensson och förvalt-
ningschef Eva Andersson. 
Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, april 2021, barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Administratör, Christina Svensson 
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§ 62 
Redovisning av enkätsvar förskola och grundskola 
innevarande läsår 
 
BUN/2021:212   610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av enkätsvar för förskola och grundskola innevarande 
läsår, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Detta är en redovisning av enkätsvar berör ej barn eller elever. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap. 3 § i skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på hu-
vudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och ut-
veckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen uppfylls. 

Enligt 4 kap. 7 § i skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgär-
der vidtas om det vid uppföljningen visar att det finns brister i utbildningen. 

Barn och skola har i slutet av 2018 genomfört en enkätundersökning där 
barns/elevers, vårdnadshavares och personalens uppfattning om verksam-
heten mäts. Undersökningen omfattar förskola, pedagogisk omsorg, försko-
leklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.  

Enkäterna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och utgör underlag 
för att utveckla verksamhetens kvalitet på såväl kommunövergripande nivå 
som enhetsnivå. Inom samtliga enheter och på kommunövergripande nivå 
ska analysen resultera i dokumenterade förbättringsåtgärder i syfte att öka 
måluppfyllelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 91. 

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av enkätsvar förskola och grundskola inneva-
rande är”, daterad den 20 maj 2021, från områdeschef förskola Christel Tor-
stensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Enkätsvar förskolan. 
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Enkätsvar Skolinspektioner Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport. 

Enkätresultat 2021 – Osby kommun. 

Enkätsvar grundskola 2021 åk 6. 

Enkätsvar rörelsesatsning åk F-6 Vt-21. 

Enkätsvar rörelsesatsning åk 7-9 Vt-21. 

Enkätsvar grundskola 2021 åk 3. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
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§ 63 
Slutlig antagning för gymnasieorganisationen gällande 
kommande läsår 
 
BUN/2021:99   617 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Slutligt programutbud men antal platser för gymnasieskolan i Osby 
kommun för läsåret 2021-2022, uppdaterat den 22 maj 2021, god-
känns med undantaget att Hotell- och turismsprogrammet pausas 
under läsåret 2021-2022.  

- Slutligt programutbud med antal platser för Yrkesskolan i Osby 
kommun för läsåret 2021-2022, uppdaterat 22 maj 2021, godkänns. 
 
 

Överläggningar 
Lars Andreasson (S) yrkar på förvaltningens förslag med tillägget; med un-
dantaget att ”Hotell- och turismprogrammet pausas under läsåret 2021-
2022”. 
Samtliga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden är eniga om att Hotell- 
och turismprogrammet pausas under läsåret 2021-2022. 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) meddelar att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget; ”med undan-
taget att Hotell- och turismprogrammet pausas under läsåret 2021-2022”. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ja, det berör barn direkt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och 
inriktningar till gymnasiet och Yrkesskolan som Osby kommun ska erbjuda. 
Detta beslut ska bygga på en tänkt organisation som kan matcha sökun-
derlaget till Osby kommuns gymnasium och Yrkesskola. Beslutet ska ta 
hänsyn till pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsätt-
ningar. 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 92. 

Tjänsteskrivelse ” Slutlig Gymnasieorganisation 21/22”, daterad den 22 maj 
2021, från områdeschef gymnasiet Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva 
Andersson. 

Förslag på programutbud för gymnasieskolorna i Osby kommun. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 maj 2021. 

Konsekvensbeskrivning pausa/nedläggning Hotell och Turism, daterad den 
8 juni 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef gymnasium, Stefan Ekvall 
Verksamhetscontroller, Cindy Balte 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 64 
Utbildningsplan för IM- Introduktionsprogrammet 
 
BUN/2021:197   617 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Utbildningsplanen för Introduktionsprogrammen i Osby kommun, 
daterad 2021-05-07, antas att gälla läsåret 2021-2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Berör barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Introduktionsprogrammen 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 1 juni 2021, § 93. 
Tjänsteskrivelse ”Utbildningsplan för IM – Introduktionsprogrammet”, da-
terad den 12 maj 2021, från områdeschef gymnasie/vuxenutbildning Stefan 
Ekvall. 
Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen i Osby kommun gymnasie-
skola – Ekbackeskolan, upprättad 2021-05-07, från rektor Ekbackeskolan 
Anna Nordqvist och programansvarig introduktionsprogrammen Carina 
Sundin Gamhov. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 12 maj 2021. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef gymnasiet, Stefan Ekvall 
Rektor gymnasiet 
T.f. rektor yrkesskolan 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 65 
Redovisning av enkätresultat gymnasieskola 
 
BUN/2021:213   610 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av enkätresultaten avseende gymnasieskola och yr-
kesskola innevarande läsår, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Detta är en redovisning av enkätsvar berör ej barn eller elever. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap. 3 § i skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på hu-
vudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och ut-
veckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen uppfylls. 

Enligt 4 kap. 7 § i skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgär-
der vidtas om det vid uppföljningen visar att det finns brister i utbildningen. 

Barn och utbildning har under våren 2021 genomfört en enkätundersökning 
där barns/elevers, vårdnadshavares och personalens uppfattning om verk-
samheten mäts. Undersökningen omfattar hela gymnasieverksamheten.  

Enkäterna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och utgör underlag 
för att utveckla verksamhetens kvalitet på såväl kommunövergripande nivå 
som enhetsnivå. Inom samtliga enheter och på kommunövergripande nivå 
ska analysen resultera i dokumenterade förbättringsåtgärder i syfte att öka 
måluppfyllelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 96. 

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av enkätresultat gymnasieskola innevarande 
år”, daterad den 22 maj 2021, från områdeschef gymnasiet Stefan Ekvall 
och förvaltningschef Eva Andersson. 

Enkätsvar gymnasieskola 2021.  

Enkätsvar yrkesskolan 2021. 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 

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

 

 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 66 
Skolinspektionen granskar skolors läromedelsstrategi 
Dnr 2020:1237 samhällsorienterade ämnena- 
Parkskolan åk 7-9 
 
BUN/2020:249   611 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag på svar 
efter tematisk kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi i 
samhällsorienterande ämnen på Parkskolan åk 7-9 i Osby kommun 
och anta det som sitt eget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn indirekt. Barnkonsekvensanalys görs ej, då ärendet han-
terar ett svar till Skolinspektionen utifrån en tematisk kvalitetsgranskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) 
genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi på 
Parkskolan. Syftet är att granska i vilken utsträckning det i skolorna finns en 
välfungerande läromedelsstrategi som leds och samordnas av rektor. 
Granskningen inriktas mot skolornas processer vid kvalitetssäkring och val 
av läromedel i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 7-9.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 94.  
Tjänsteskrivelse ”Skolinspektionen granskar skolors läromedelsstrateg i 
samhällsorienterade ämnena – Parkskolan åk 7-9 Dnr 2020:1237”, datera 
den 11 maj 2021, från  
Svar på genomförd tematisk kvalitetsgranskning ”Huvudmannens redovis-
ning efter kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi vid Parkskolan 
åk 7-9”, daterad den 14 maj 2021 från förvaltningschef Eva Andersson. 
Beslut från Skolinspektionen, daterad den 9 februari 2021. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2021, § 82. 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskolan, Jessica Jönsson 
Rektor åk 7-9 Parkskolan 
 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 67 
Regeringskansliet Remiss av SOU 2021:11 Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
 
BUN/2021:147   031 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ställer sig bakom barn- och utbildningens förslag till svar på Remiss 
SOU 2021:11, daterad 2021-05-28, och anta det som sitt eget. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet är ett remissvar. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ombetts vara remissinstans av SOU 2021:11 som innebär 
en utredning kring bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. Re-
missvaret belyser de delar av utredningen där Osby kommun har syn-
punkter, kompletteringar eller tillägg. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 95. 

Tjänsteskrivelse ”Regeringskansliet Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjlig-
heter för elever att nå kunskapskraven”, daterad den 20 maj 2021, från för-
valtningschef Eva Andersson 

Remissunderlag från Utbildningsdepartementet. 

Information kring remissförfarande. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Chef för centrala barn- och elevstödsenheten 
Utbildningsdepartementet 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 68 
Lokalbehov Naturbruksområdet 
 
BUN/2021:176   291 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Till Samhällsbyggnadsnämnden framställa behov av undervisnings-
lokaler med två klassrum för årskurs 7-9 på Naturbrukområdet. 

- Att ibruktagande kan ske inför höstterminen 2022. 
 

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 Naturbruk ökar inför läsåret 
22-23 vilket innebär att ytterligare två klassrum behöver ibruktagas på Na-
turbruk inför läsåret 22-23. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 97. 

Tjänsteskrivelse ”Lokalbehov Naturbruk”, daterad den 20 maj 2021, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 20 maj 2021. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Områdeschef grundskola. Jessica Jönsson 
Rektor Naturbruk 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 69 
Taxa för allmän förskola 
 
BUN/2021:177   040 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Föreslagen ändring kring avgiftshantering av taxa för allmän för-
skola, enligt ”Förslag på avgiftsändring allmän förskola”, daterad 
den 20 april 2021, godkänns. 

 

- Förändringen sker i samband med införandet av nytt verksamhetssy-
stem under hösten 2021 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då det berör en administrativ hantering. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag föreligger om att ändra barnomsorgstaxan för allmän förskola i 
samband med att Osby kommun byter verksamhetssystem. Denna ändring 
skulle göra avgiftshanteringen smidigare samtidigt som avgiften blir lättare 
att förstå för vårdnadshavare. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 98. 

Tjänsteskrivelse ”Taxa för allmän förskola”, daterad den 20 maj 2021, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 

Förslag på avgiftsändring allmän förskola, daterad den 20 april 2021, från 
barn- och utbildning, Christina Svensson. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 70 
Inackorderingsbidrag 
 
BUN/2021:199   623 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Kriterierna för inackorderingsbidrag, godkänns. 

- Kriterierna för inackorderingsbidrag gäller från och med läsåret  
2021-2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ja, det berör barn direkt 
 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån förändringar av förutsättningar kring inackorderingsbidrag behöver 
underlaget kring resekort och reseersättning uppdateras. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 99. 

Tjänsteskrivelse ”Inackorderingsbidrag”, daterad den 22 maj 201, från om-
rådeschef gymnasiet Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 maj 2021. 

Underlag information, inackorderingsbidrag, daterad den 21-05-12. 

 

 

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

 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 71 
Kontant reseersättning 
 
BUN/2021:200   623 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Kriterierna för kontant reseersättning, godkänns. 
- Kriterierna för kontant reseersättning gäller från och med läsåret 

2021-2022.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Ja, det berör barn direkt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån förändringar av förutsättningar kring kontant reseersättning behöver 
underlaget kring resekort och reseersättning uppdateras. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 
100. 
Tjänsteskrivelse ”Kontant reseersättning”, daterad den 20 maj 2021, områ-
deschef gymnasiet Stefan Ekvall och från förvaltningschef Eva Andersson. 
Underlag information, kontant reseersättning. 
Underlag information, resekort samt reseersättning, daterad 21-05-12. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 maj 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef gymnasiet, Stefan Ekvall 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 72 
Remissvar på Klimat och energiplan 
 
BUN/2021:214   030 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Godkänna Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar,  
daterat 2021-05-20, och anta det som sitt eget. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt, ärendet gäller ett remissvar. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 att re-
mittera föreliggande klimat- och energiplan för synpunkter.  
Nu gällande klimatstrategi för Osby kommun antogs 2008. Klimatstrategin 
uppfyllde när den antogs även kravet i lagen om energiplanering på att det 
ska finnas en energiplan i kommunen.  
Mot bakgrund av lagkravet och att mycket har hänt inom klimat- och ener-
giområdet sedan den förra klimatstrategin beslutade samhällsbyggnads-
nämnden 2020-11-11 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ar-
beta fram ett förslag till ny klimatstrategi (klimat- och energiplan) som även 
den uppfyller kravet i lagen om energiplanering. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 
101. 

Tjänsteskrivelse ”Remissvar Klimat- och energiplan”, daterad den 20 maj 
2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Svar på remiss ”Remissvar Klimat- och energiplan för Osby kommun – re-
miss Dnr SBN/2021:112”, daterad den 20 maj 2021 från barn och utbild-
ning, Eva Andersson.  

Remiss klimat- och energiplan följebrev, daterad den 11 maj 2021, från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lennart Erfors. 

  



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Klimat- och energiplan Osby remiss, daterad den 11 maj 2021. 

Nulägesbeskrivning klimat- och energiplan. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
 

 

 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 73 
Vitesföreläggande - frånvaro skolplikt 
 
BUN/2021:216   611 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisning av uppföljning om tidigare beslutat vitesärende gäl-
lande skolfrånvaro för berörd elev godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då det är en redogörelse och uppdatering av tidigare beslutat vi-
tesärende.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om ett vitesföreläg-
gande med anledning av hög skolfrånvaro hos elev. Under hela processen 
har kontinuerlig uppföljning gjorts och redovisats för Barn- och utbild-
ningsnämnden kring berörd elevs frånvaro. I nuläget finns ärendet hos För-
valtningsrätten för bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 
102. 

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning vitesärende”, daterad den 20 maj 2021, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Berörd rektor 

 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 74 
Inackorderingsbidrag 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ge ordförande, Lars-Anton Ivarsson (M), mandat att besluta om in-
ackorderingsbidrag för att elev ska kunna avsluta sina studier i Osby. 

 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 75 
Avslutning 
 
Erling Persson (L) önskar samtliga, ledamöter, ersättare och tjänstemän en 
trevlig sommar. 
 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) önskar ledamöter, ersättare och tjäns-
temän detsamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


