
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Lönsboda, kommunhuset i Osby samt digitalt via Microsoft Teams,  

klockan 08:30-11:45  

Beslutande 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), §§ 129-143 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 144-147  
Ida Gustafsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L) 
Leif Wallenborg (S) 
Marie Winther (V) 
Magnus Augustsson (C) 
Andreas Andersson (KD), §§ 129-143  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan 
Ekvall 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Controller, Rolf Persson 
Kultur och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
 

Utses till justerare Lars Andreasson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 21 december 2021, klockan 08:30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
129-147 

 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 2021-12-14  

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-22 Datum då anslaget tas ned 2022-01-14 

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

§ 130 Godkännande av dagordning 

§ 131 Information 

§ 132 Återrapportering av ställda frågor 

§ 133 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 134 Anmälningar 

§ 135 Budgetuppföljning per den 30 november 2021 

§ 136 Uppföljning internkontroll 2021 

§ 137 Nämndplan 2022, barn- och utbildningsnämnden, reviderad 

§ 138 Prislista interkommunal ersättning 2022 

§ 139 Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2022 

§ 140 Tillsyn Prästgårdens förskola och fritidshem 

§ 141 Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola i Skåne 2021, Skånes Kommuner 

§ 142 Extra föreningsstöd hösten 2021 

§ 143 Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till 
föreningar 

§ 144 Systematiskt kvalitetshjul (årshjul) för barn- och 
utbildningsnämnden 2022 

§ 145 Osbymodellen 

§ 146 Samverkansavtal Musikskolan Östra Göinge kommun 

§ 147 Avslutning 
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§ 129 
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), §§ 129-143 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 144-147  
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 tisdagen den 21 december 2021, klockan 08:30. 
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§ 130 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 131 
Information 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Förvaltningschef, Eva Andersson informerar: 
 

- Pandemin 
Vaccination dos 2, för 12-16 åringar 
Vaccinationsbevis 
Ökat antal sjuka personal 
Barn och elever normal frånvaro 
Avslutningar och lucia 
Vaccinationsstatistik 
 

- Lokaler 
Verksamhetsförändringar 
Lokalbehov kommande investeringsberedning 
Hasslarödsskolan, Anticimex har gjort mätningar, ej mögel 
Visslan, modulerna ska vara på plats februari/mars 
Presidiemöte Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetsmiljö - skolorganisation 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket  
Huvudmannatillsyn – inget nytt att rapportera 
 

- Ledningsorganisation 
Kortsiktig lösning fram till sommaren 
Långsiktig lösning utifrån förutsättningarna för cheferna 
Genomlysning av förutsättningarna 
Förslag till organisation efter jul 
Nationellt uppdrag – kommunalt uppdrag 
 

- SKRs genomlysning av gymnasieskolan 
Bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott 
Genomgång av material till nämnden 
Målen i relation till gymnasieskolan i Osby 
Vad vill vi ha – måste vi ha 
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- Övrigt 
Samlingslokalbidrag 
Avtal med Östra Göinge kommun ang. Musikskolan 
Återbetalning av barnomsorgsavgifter 
Säkerhetsrutiner 
Fokusmöte under februari 2022 
Platser i Skåne på gymnasiesärskolan 
Pris och Prao i Skåne, fortsatt utvecklingsarbete 

- Beslutad nämndplan 2022 
Angående Gamlebygården och pedagogisk omsorg i Lönsboda 
Information kommer att skickas ut till samtliga vårdnadshavare för 
Gamlebygården och pedagogisk omsorg i Lönsboda 
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§ 132 
Återrapportering av ställda frågor 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs handlingar 
 
Förvaltningschef Eva Andersson återrapporterar: 
 
 

- Skolskjuts – kompisåkning 
 

- Hasslarödsskolan – elevfrågor 
 

- Drogfri student 
 

- Securitas inställelsetid 
 

- Lokaluthyrningen i Kompetensa 
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§ 133 
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 november – 30 november 2021, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     november 2021 tjugonio (29) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 134 
Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 135 
Budgetuppföljning per den 30 november 2021 
 
BUN/2021:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen, per den 30 november 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 30 november 
2021, § 148. 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 23 november 2021, 
från controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 
Budgetuppföljning november 2021, Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomienheten 
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§ 136 
Uppföljning internkontroll 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 30 november 
2021, § 149. 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2021”, daterad den 23 november 2021, från 
controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Intern kontroll uppföljning 2021, Barn- och utbildningsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomienheten 
Områdeschef förskola. Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasie, Stefan Ekvall 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Administratör barn- och utbildning 
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§ 137 
Nämndplan 2022, barn- och utbildningsnämnden, 
reviderad 
 
BUN/2021:1   041 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Nämndplan 2022 barn- och utbildningsnämnden, antagen den  
2 december 2021, reviderad den 7 december 2021 med måluppfyl-
lelse under indikatorerna för nämndmålen, godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 december 2021 om nämnd-
plan 2022 för barn- och utbildningsnämnden, enligt den av kommunfull-
mäktige beslutade ramen på 337 079 tkr. 
Förvaltningen fick i uppdrag att till dagens sammanträden med barn- och 
utbildningsnämnden komplettera i nämndplanen 2022 med måluppfyllelse 
under indikatorer för nämndmålen. 
 

Beslutsunderlag 
Nämndsplan 2022, Barn- och utbildningsnämnden, reviderad den 7 decem-
ber 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasie, Stefan Ekvall 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
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§ 138 
Prislista interkommunal ersättning 2022 
 
BUN/2021:348   605 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Prislista - Interkommunal ersättning år 2022, avseende förskola och 
pedagogisk omsorg, fastställs. 

- Prislista - Interkommunal ersättning år 2022, avseende grundskola, 
grundsärskola, grundsärskola inr. träningsskola, fritidshem, försko-
leklass och grundskola Visslan, fastställs. 

- Prislista - Interkommunal ersättning år 2022, avseende gymnasie-
skola och gymnasiesärskola, fastställs. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om budget för 2022. Utifrån 
detta beslut fattar Barn- och utbildningsnämnden beslut om internbudget för 
2022. Internbudgeten ligger till grund för beräkningen av interkommunal 
ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Prislista interkommunal ersättning 2022”, daterad den 23 
november 2021, från controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva An-
dersson. 

Underlag ”Interkommunal ersättning, förskola och pedagogisk omsorg 
2022”. 

Underlag ”Interkommunal ersättning, grundskola, grundsärskola, grund-
särskola inr. träningsskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola Visslan 
2022”. 

Underlag ”Interkommunal ersättning gymnasieskola och gymnasiesärskola 
2022”. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomienheten 

 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 139 
Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 
2022 
 
BUN/2021:350   605 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Bidragsbelopp år 2022, avseende förskola och pedagogisk omsorg, 
fastställs. 

- Bidragsbelopp år 2022, avseende grundskola, grundsärskola, grund-
särskola inr. träningsskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 
Visslan, fastställs. 

- Bidragsbelopp år 2022, avseende gymnasieskola och gymnasie-
särskola, fastställs. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om budget för 2022. Utifrån 
detta beslut fattar Barn- och utbildningsnämnden beslut om internbudget 
och fastställer bidragsbelopp (grundbelopp) till fristående skolor och en-
skilda verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fri-
tidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
för 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 
2022”, daterad den 23 november 2021, från controller Rolf Persson och för-
valtningschef Eva Andersson. 

Underlag ”Bidrag, förskola och pedagogisk omsorg 2022”. 

Underlag ”Bidrag, grundskola, grundsärskola, grundsärskola inr. tränings-
skola, fritidshem, förskoleklass och grundskola Visslan 2022”. 

Underlag ”Bidrag gymnasieskola och gymnasiesärskola 2022”. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Internationella Engelska skolan AB, Hässleholm 
Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening 
Thorén Framtid AB 
Malins dagbarnsverksamhet i Hökön 
Osby pastorat 
Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB 
Framtidsgymnasiet Sverige AB 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 
Hushållningssällskapet Kompetensutveckling i Syd AB 
IT-gymnasiet Sverige AB 
Ljud- och bildskolan LBS AB 
Plusgymnasiet AB 
Praktiska Sverige AB 
ProCivitas Privata gymnasium AB 
RyssbyGymnasiet AB 
Segra Naturbruksgymnasiet  
Thorén Business School Växjö 
Växjö Fria gymnasium AB 
Rytmus Malmö 
Pysslingen Kristianstad 
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§ 140 
Tillsyn Prästgårdens förskola och fritidshem 
 
BUN/2021:156   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Utförd tillsyn för Prästgårdens förskola och fritidshem godkänns. 

- Verksamheten uppfyller kraven för kommunalt bidrag. 
 

Barnkonsekvensanalys  

Barnkonsekvensanalys är genomförd. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Enligt Skollagen (2011:800) har kommunen tillsyn över enskild förskola 
vars huvudman kommunen godkänt. 

Skollagen 26 kap 4 § första stycket: 

En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman har 
godkänt enligt 2§ kap 7§ andra stycket. 

Enligt 4 kap. 3–8 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannivå systematisk och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen 
ska också genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska kvali-
tetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvali-
tetsarbetet ska dokumenteras. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Tillsyn Prästgården”, daterad den 23 november 2021, från 
områdeschef förskola Christel Torstensson och förvaltningschef Eva An-
dersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 23 november 2021. 

Kompletterande frågor Prästgården. 

Svar från Prästgården. 
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Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Rektor Prästgårdens förskola och fritidshem 
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§ 141 
Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2021, 
Skånes Kommuner 
 
BUN/2021:354   052 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Underteckna samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, för-
skoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2021. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys görs ej. Ärendet berör barn indirekt i form av ett 
samverkansavtal kring interkommunala ersättningar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalande kommuner i Skåne har sedan 2011-07-01 samverkat avseende 
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola. 
Tidigare samverkansavtal tecknat 2015-10-02 ersätts av aktuellt samver-
kansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen 
fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grund-
skola i Skåne tecknat 2021-11-12.  
Detta samverkansavtal gäller vid vårdnadshavarnas önskemål om placering 
av barn och elever i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, 
öppen fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg för grundskolebarn och 
grundskola i en annan kommun än hemkommunen. Avtalet syftar till att 
reglera villkoren för interkommunal ersättning (IKE) samt att tydliggöra 
under vilka förutsättningar barnet eller eleven har rätt att fullfölja utbildning 
i mottagande kommun. Varje enskild kommun beslutar om det finns plats 
att erbjuda för barn och elever från andra kommuner på önskad pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, 
pedagogisk omsorg för grundskolebarn och grundskola. Varje enskild 
kommun tar beslut om det finns platser att erbjuda utifrån nulägesanalys och 
eventuell framtida planering.  
Vid beslutfattande tas hänsyn till barnets bästa. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 30 november 
2021, § 154. 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Tjänsteskrivelse ”Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, försko-
leklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2021”, daterad den 25 november 
2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem 
och grundskola i Skåne 2021, daterad den 4 november 2021, från Skånes 
Kommuner. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan Ekvall 
Administratörer centralt 
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§ 142 
Extra föreningsstöd hösten 2021 
 
BUN/2021:342   043 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Föreslagen fördelning av extra föreningsstöd hösten 2021 godkänns. 
 

- Finansiering sker genom att 845 000 kronor anvisas från kommun-
styrelsens anslag till förfogande, verksamhet 94 007, enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2021-10-13, § 164, Beslut om föreningsbidrag. 
 

- Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att föra över det  
finansierade beloppet från 2021 för att skyndsamt, senast den 1 mars 
2022, fördelas till föreningarna samt att kultur och fritid får i upp-
drag att kommunicera beslutet till föreningarna som en julhälsning 
från barn- och utbildningsnämnden, som ordförande undertecknar. 

 

Överläggning 
Samtliga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden enades om att göra föl-
jande tillägg; ”Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att föra över 
det finansierade beloppet från 2021 för att skyndsamt, senast den 1 mars 
2022, fördelas till föreningarna samt att kultur och fritid får i uppdrag att 
kommunicera beslutet till föreningarna som en julhälsning från barn- och 
utbildningsnämnden, som ordförande undertecknar.” 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är genomförd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att ge idrottsföreningar bättre möjligheter att komma igång och starta 
upp verksamheter och fånga tillbaka de som eventuellt valt att inte komma 
efter pandemin. En extra utbetalning för LOK (lokalt aktivitetsstöd) är såle-
des välkommet. Stödet bör beräknas på 2019 års aktiviteter och ett halvt 
stöd beräknas till 422 500 kronor. 
Det är även viktigt att vi behåller alla mötesplatser som finns via byggnads-
föreningar i kommunen som driver bygdegårdar och folketshus för sam-
mankomster och uthyrning. Mötesplatserna är viktiga för många människor 
i Osby kommun, gammal som ung, och en nyckel till en god folkhälsa när 
många ska försöka återgå till ett nytt socialt liv. 
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Detsamma gäller kulturverksamheter som inte kunnat ha något program för 
allmänheten under stora delar av 2021. 
Det är ett viktigt signalvärde i att vi inte bara prioriterar idrott utan även 
värnar om vår kultur, kulturhistoria och mötesplatser för alla. 
Bredden gör oss till en attraktiv kommun. 
Förslag på extra stöd är 422 500 kronor som föreningar kan söka. 
 

Finansiering 
Aktivitetsstöd (LOK) 422 500 kronor. 
Verksamhetsstöd för kultur och fritidsföreningar 422 500 kronor. 
Finansiering sker genom att 845 000 kronor anvisas från kommunstyrelsens 
anslag till förfogande, verksamhet 94 007. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 30 november 
2021, § 147. 
Tjänsteskrivelse ”Extra föreningsstöd hösten 2021”, daterad den 18 novem-
ber 2021, från kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson och förvaltningschef 
Eva Andersson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 18 november 2021. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-13, §164 - Beslut om föreningsbidrag.  
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kultur och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Kulturutvecklare, Cecilia Pedersen 
Fritidsutvecklare, Ylva Kronblad 
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§ 143 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och 
anläggningar till föreningar 
 
BUN/2021:345   820 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att se över rikt-
linjerna för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till före-
ningar i samband med översyn av taxor och avgifter inom kultur och 
fritid och att ärendet ska tas upp för beslut i barn- och utbildnings-
nämnden under april 2022.  

- Se över möjligheten att avyttra lokalen Hemgården i Killeberg till 
extern förening. 

 

Beslutsgång 

Yrkande 
Lars-Anton Ivarsson (M) yrkar bifall enligt arbetsutskotts beslut från 30 
november 2021, ”Då Hemgården utgör den enda tillgängliga och lämpliga 
lokalen i Killeberg och ej andra lokaler finns att tillgå för arrangemang, så 
som bröllop, födelsedag, släktträff etc., yrkar vi från alliansen att Hemgår-
den undantas från gällande policy och därmed möjliggörs för uthyrning med 
alkoholservering, för dylika arrangemang.” med tillägget: 
”Ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för uthyrning /utlåning 
av lokaler och anläggningar till föreningar i samband med översyn av taxor 
och avgifter inom kultur och fritid” samt att ”Se över möjligheten att avyttra 
lokalen Hemgården i Killeberg till extern förening”. 

Lars Andreasson (S) yrkar ”Återremittera ärendet och ge förvaltningen i 
uppdrag att se över riktlinjerna för uthyrning/utlåning av lokaler och an-
läggningar till föreningar i samband med översyn av taxor och avgifter inom 
kultur och fritid och att ärendet ska tas upp för beslut i barn- och utbild-
ningsnämnden under april 2022. samt att ”Se över möjligheten att avyttra 
lokalen Hemgården i Killeberg till extern förening”. 

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) ställer sitt eget yrkande mot Lars And-
reassons (S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Omröstning begärs.  
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Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst innebär bifall till Lars-Anton Ivarssons (M) yrkande och Nej-röst 
innebär bifall till Lars Andreassons (S) yrkande. 
 

Omröstning 
Vid omröstningen avges 2 ja-röster Lars-Anton Ivarsson (M) och Thomas 
Poppe (M) och 7 nej-röster Lars Andreasson (S), Ewa Bejvel (SD), Maria 
Reimer (S), Mats Ernstsson (C), June Jönsson (S), Hans Persson (SD) och 
Ida Gustavsson (C). 

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att ”Återremittera ären-
det och ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för uthyr-
ning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar i samband med 
översyn av taxor och avgifter inom kultur och fritid och att ärendet ska tas 
upp för beslut i barn- och utbildningsnämnden under april 2022” samt att 
”Se över möjligheten att avyttra lokalen Hemgården i Killeberg till extern 
förening”. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn indirekt. 
Barnkonsekvensanalys görs inte i nuläget då det enbart handlar om ett beslut 
om en eventuell revidering i nuläget. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Frågeställning har uppkommit om en eventuell revidering i regelverket för 
uthyrning av lokaler. Förslag har framkommit att Hemgården ska var undan-
taget i kommunens regelverk vad gäller alkohol i kommunala lokaler. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 30 november 
2021, § 150. 

Tjänsteskrivelse ”Regler för lokaluthyrning”, daterad den 19 november 
2021, från kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva 
Andersson. 

Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar 
2021, daterad den 20 oktober 2020. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kultur och fritidschef, Fredrik Johnsson 
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§ 144 
Systematiskt kvalitetshjul (årshjul) för barn- och 
utbildningsnämnden 2022 
 
BUN/2021:351   012 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Fastställa reviderat systematiskt kvalitetshjul, uppdaterat den 14 de-
cember 2021, för ärende till barn- och utbildningsnämnden arbetså-
ret 2022. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då det berör en revidering av årshjul 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år reviderar barn- och utbildningsnämnden årshjulet för 
nämndens Systematiska kvalitetshjul för ärende till barn- och utbildnings-
nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 30 november 
2021, § 151. 
Tjänsteskrivelse ”Årshjul BUN 2022”, daterad den 19 november 2021, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 
”Systematiskt kvalitetshjul för ärende till barn- och utbildningsnämnden för 
2022”, reviderad vid barn- och utbildningsnämnden den 14 december 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Central administration barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Områdeschef förskola och CBE, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan Ekvall 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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§ 145 
Osbymodellen 
 
BUN/2021:349   030 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa 
och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymo-
dellen, antas. 
 

- Överenskommelsen börjar gälla 2022-02-01 under förutsättning att 
samma beslut fattas i kommunstyrelsen samt hälsa och omsorgs-
nämnden. 

 
Barnkonsekvensanalys. 

Barnkonsekvensanalys har genomförts. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Denna överenskommelse grundar sig i att kommunfullmäktige under 2019 
gav barn och utbildningsnämnden och hälsa och välfärdsnämnden i uppdrag 
att utarbeta en modell för samarbete för kommuninvånarnas bästa.  
Denna överenskommelse syftar till att hälsa och omsorgsnämnden, kom-
munstyrelsen och barn och utbildningsnämnden, ska samverka med kom-
muninvånarnas bästa i fokus, såväl i främjande och förebyggande insatser 
som generella och enskilda insatser. Enligt överenskommelsen ska samar-
betsformer kvalitetssäkras inom följande områden: 

- Samarbete vid främjande och förebyggande arbete för Osbys kom-
muninvånare, innan problem uppstått 

- Samarbete vid begynnande oro för Osbys kommuninvånare för att     
förhindra negativ utveckling 

- Samarbete i samband med utredning och insatser för Osbys kommu-
ninvånare. 

Denna överenskommelse är en revidering av tidigare antagen överenskom-
melse mellan dåvarande barn och utbildningsnämnden, 2020-03-24 § 39, 
och hälsa och välfärdsnämnden, 2020-03-26 § 24. 
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 30 november 
2021, § 152. 
Tjänsteskrivelse ”Osbymodeller”, daterad den 19 november 2021, från för-
valtningschef barn och utbildning, Eva Andersson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 19 november 2021. 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa och om-
sorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymodellen, daterad 
16 november 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola CBE, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan Ekvall 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 146 
Samverkansavtal Musikskolan Östra Göinge kommun 
 
BUN/2021:355   052 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2022. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 147 
Avslutning 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) tackar barn- och utbildningsnämndens 
ledamöter och ersättare samt förvaltningens tjänstemän för gott arbete under 
2021 och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
På barn- och utbildningsnämndens vägnar tackar vice ordförande Lars And-
reasson (S) ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) för 2021 och önskar God 
Jul och Gott Nytt År. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


