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Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens den 22 oktober 2019

- Grundskolans och gymnasiets SKUA-utvecklare (Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt) informerar

- Budget 2020

- Lokaler

- Redovisning av kultur och fritids lokaler, enhetschef kultur och fritid 
Fredrik Johnsson informerar 
bilaga KS beslut 2019-09-25, § 151

- Ny ledningsorganisation förskolan

- Uppföljning omsorg Visseltofta

- Motion mobilfri skola

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen

- Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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Barn och utbildning
Mia Johansson, 0479-52 83 83
mia.johansson@osby.se 

Fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun
 

KS/2019:242 

1. Bakgrund

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens 
kultur- och fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora 
anläggningar har nått sin tekniska livslängd och är i behov av investeringar 
samtidigt behövs en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras på ett 
effektivt sätt för att bidra till att vara en attraktiv boendekommun. 

I april 2017 föreslogs kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att starta en 
fullmäktigeberedning gällande anläggningar och verksamhet inom kultur- 
och fritidsenheten. Uppdraget att ta fram frågeställningar och direktiv till 
beredningen gavs till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
2017-04-03 §58.

2017-09-11 inkom en skrivelse från Moderaterna (M) angående att 
frågeställningarna bättre skulle utgå ifrån medborgarnas behov och 
önskemål. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-25 §176 att det saknades 
förutsättningar att genomföra en fullmäktigeberedning under innevarande 
mandatperiod.

Barn- och utbildningsnämnden måste effektivisera verksamheten inom 
kultur- och fritidsenheten och det innebär att beslut krävs kring vilka 
fastigheter och anläggningar kommunen långsiktigt ska bevara och vilket 
erbjudande som ska finnas för medborgarna för att fortsätta vara en attraktiv 
och hållbar boendekommun. 
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2. Mål och riktning
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över hur 
kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras på 
ett kostnadseffektivt sätt samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som ska erbjudas.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska 
prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar 
boendekommun
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-21 nämndmål för 2019. 
Ett av dessa är: Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en 
ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kultur- och fritidsenhetens verksamhetsmål för 2019 är:

Kultur- och fritidsenheten ska arbeta för mötesplatser i kommunen som 
främjar delaktighet i samhället.

Kultur- och fritidsenheten ska skapa förutsättningar för ett brett kultur- och 
fritidsliv som i sin tur leder till en bra folkhälsa och hållbarhet.

3. Direktiv

Fullmäktigeberedningens direktiv:

Fullmäktigeberedningens diskussioner ska utgå från nationella lagar och 
riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen, 
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid.

Fullmäktigeberedningen ska ta fram förslag till plan för framtida fastigheter 
och anläggningar samt vilken verksamhet som ska erbjudas.
Dialog med medborgare ska hållas.
Fullmäktigeberedningen ska bjuda in till en vägledningsdebatt avseende 
kultur- och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar på ett av 
kommunfullmäktiges sammanträden.
Fullmäktigeberedningen ska redovisa ett betänkande avseende kultur- och 
fritidsenhetens fastigheter och anläggningar senast i mars 2020. 

4. Frågeställningar

Utifrån direktivet ska följande frågeställningar besvaras:

1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras 
för att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer 
likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens attraktivitet?

2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda 
inom fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och 
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ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika 
målgrupper? 

3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda 
för att tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen t ex 
idrott och hälsa samt musik?

4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt 
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och 
personalkostnader? 















Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden
september 2019

6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Enhet Grundskola Åk F-3 Åk 3-6 Åk 4-6 Åk 7-9 Annan Totalt
Rektor Klockarskogsskolan 0
Rektor Hasslarödsskolan 1 1 2
Rektor Parkskolan 1 9 9 19
Rektor Killebergskolan 2 2
Rektor Örkenedskolan 15 1 2 18

8.3 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

Enhet Fritidshem Totalt
Rektor Örkenedskolan 1

2.2 Huvudmannens yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och 
Diskriminerings ombudsmannen 

Enhet Totalt
TF Förvaltningschef Barn- och utbildning 1

2.31 Beslut angående att söka riktade statsbidrag 
Enhet Totalt
Verksamhetsutvecklare 3

2.32 Beslut angående att ej söka riktade statsbidrag
Enhet Totalt
Verksamhetsutvecklare 5

1. Beslut om att inte ansöka om statsbidraget 
"Högskolestudier i sv/sfi". Inte aktuellt i Osby kommun 
denna terminen.

2. Beslut att inte ansöka om statsbidraget "Statsbidrag 
lärarlyftet" Inte aktuellt inför läsåret i Osby kommun. 

3. Beslut att inte ansöka om statsbidraget "Utlandssvenska 
elever" Osby kommun har inga kostnader för 
utlandssvenska elever. 

4. Beslut att inte ansöka om statsbidraget 
”Försöksverksamhet med branschskola 2019/20. Inte 
aktuellt i Osby kommun.

5. Beslut att inte ansöka om statsbidraget 
”Fjärrundervisning”. Inte aktuellt varken för grundskola 
eller gymnasieskola.



2.33 Beslut av nya beslutattestanter
Enhet Totalt
TF Förvaltningschef Barn- och utbildning 2

4.1 Beslut om placering av barn i förskolan med hänvisning till barnets behov
Enhet Totalt
Rektor förskola 2

6.3 Tidigare skolstart respektive uppskjuten skolplikt
Enhet Totalt
Områdeschef grundskolan 6

6.17 Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts i hemkommunen 
Enhet Totalt
Administratör 1

8.1 Beslut om erbjudande av utbildning vid fritidshem med hänsyn till elevens särskilda 
behov eller föräldrarnas förvärvsarbete

Enhet Totalt
Rektor grundskola 2

10.3 Antagning av elev i gymnasiesärskolan samt placering av elev på 
nationellt, specialutformat eller individuellt program

Enhet Totalt
Områdeschef gymnasie/vuxenutbildning 1

10.11 Beslut om avslag om skolskjuts vid val av annan skolenhet inom kommunen
Enhet Totalt
Områdeschef gymnasie/vuxenutbildning 1

14.5 Beslut om inackorderingsbidrag
Enhet Totalt
Administratör 19

14.23 Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag
Enhet Totalt
Administratör 8
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Budgetuppföljningar 2019
Dnr BUN/2019:2 042  

Barn- och utbildning förslag till Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 31 september, 
med en negativ avvikelse på ……. tkr.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby 
kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige 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

Budgetuppföljning september 2019, Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Jessica Jönsson Cindy Balte 
Tf Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Uppföljning september 2019 

Barn- och utbildningsnämnden
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UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Differens 
period Budget helår Prognos helår Differens 

helår

Intäkter 81 634 100 736 19 102 108 849 125 223 16 374

Personalkostnader 220 020 221 206 -1 186 293 148 303 323 -10 175

Lokalkostnader 28 997 29 441 -444 38 664 38 115 549

Övriga kostnader 95 703 92 836 2 867 127 602 137 602 -10 000

Summa kostnader 344 720 343 483 1 237 459 414 479 040 -19 626

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 263 086 242 747 20 339 350 565 353 817 -3 252

Kapitalkostnader 15 714 15 847 -133 20 952 20 952 0

Resultat inkl 
kapitalkostnader 278 800 258 594 20 206 371 517 374 769 -3 252

Kommentarer till helårsavvikelser
Budgetuppföljningen för augusti 2019 visar ett underskott på cirka 3 200 tkr för barn- och utbildningsnämnden. 
Underskottets största del finns den förvaltningsövergripande administrationen och beror på ett anpassningsuppdrag 
som lades in i budgeten. Under året har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att genomföra olika åtgärder 
för att minska detta underskott. Exempelvis så har Visseltoftaskolan avvecklats vilket leder till att den skolenheten 
redovisar ett överskott på cirka 800 tkr. Pedagogisk omsorg i Osby har stängts tillfälligt vilket gör att Solklintens 
förskola (under vilken pedagogisk omsorg i Osby finns) redovisar ett överskott på cirka 300 tkr.

Övriga verksamheter redovisar i de flesta fall överskott i jämförelse med budget. Undantaget är grundskolan där 
några skolenheter redovisar underskott beroende på högre personalkostnader än budgeterat. Även kostnaden för 
interkommunala ersättningar och bidrag inom grundskolan beräknas bli högre än budgeterat.

I denna uppföljning har intäkterna från migrationsverket sänkts jämfört med föregående prognoser. Det handlar dels 
om etableringsersättningen som har sänkts med cirka 1 400 tkr och dels om ersättningen för asylsökande elever som 
sänkts med 500 tkr. Detta beror på ett minskat inflöde av nyanlända till grundskolan och gymnasiet. Nästa steg för 
verksamheterna blir att, i den mån det går, anpassa kostnaderna i takt med de sjunkande intäkterna.

  

Förvaltningsövergripande ledning och administration

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Barn- och utbildningsnämnd 798 719 0,90 1 015 -217

Administration 5 505 2 473 0,45 5 933 -428

Odefinierad anpassning -5 070 0 0 0 -5 070

Total 1 233 3 192 2,59 6 948 -5 715

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett underskott på totalt cirka 5 700 tkr. Underskottet 
beror till största del på det odefinierade besparingsuppdrag som finns budgeterat 2019. De besparingar som har 
genomförts redovisas bland annat under grundskolan och förskolan. De ökade kostnaderna beror även på införandet 
av 2:e vice ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Avvikelsen beror även på kostnader för en tjänst som 
informationssäkerhetsansvarig som fördelas mellan förvaltningarna och på högre försäkringskostnader än 
budgeterat.
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Förskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 501 Områdeschef förskola 12 377 5 968 0,48 12 077 300

6 502 Toftagården 2 103 1 537 0,73 2 103 0

6 503 Regnbågen 4 740 3 301 0,70 4 304 436

6 504 Klockarskogsgården 5 390 3 890 0,72 5 649 -259

6 505 Gamlebygården 3 241 2 386 0,74 3 241 0

6 506 Lönnegården 13 340 9 457 0,71 13 140 200

6 507 Hasselgården 6 185 4 581 0,74 6 222 -37

6 508 Trulsagården 6 100 3 940 0,65 5 450 650

6 510 Ängsgården 4 908 3 484 0,71 4 633 275

6 511 Solklinten 7 233 5 298 0,73 6 920 313

6 512 Uteförskolan 1 280 967 0,76 1 280 0

6 513 Nya Klintgården 3 052 2 381 0,78 3 250 -198

Total 69 949 47 190 0,67 68 269 1 680

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 1680 tkr. I uppföljningen beräknas kostnaderna för interkommunal 
ersättning och bidrag för förskolan bli högre än budgeterat, men även intäkterna beräknas bli högre än budgeterat. 
Statsbidraget för maxtaxa minskar under 2019 med cirka 500 tkr. Förskole-enheterna Regnbågen och Ängsgården 
redovisar en positiv avvikelse eftersom här har gjorts en anpassning av antalet avdelningar. På Trulsagården, som 
redovisar ett överskott, har det inte har funnits behov av att tillsätta alla budgeterade tjänster från årsskiftet. 
Klockarskogsgården redovisar ett underskott vilket beror på att en ytterligare avdelning öppnats under våren 2019. 
På grund av beslutet att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i Osby tätort så redovisar Solklinten ett överskott på 
cirka 300 tkr.

 

Grundskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 701 Områdeschef grundskola 26 992 17 133 0,63 27 672 -680

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6 21 653 15 282 0,71 21 335 318

6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 17 033 13 079 0,77 17 361 -328

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-3 14 685 10 031 0,68 14 574 111

6 202 Skolenhet Parkskolan F-3 21 334 16 147 0,76 23 233 -1 899

6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9 8 993 6 290 0,70 9 088 -95

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 1 868 1 028 0,55 1 044 824

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 7 118 5 185 0,73 7 127 -9

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 96 -88 -0,92 -27 123

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 24 515 16 387 0,67 23 278 1 237

6 702 Skolskjuts 9 618 6 162 0,64 10 021 -403

6 704 Modersmålsundervisning 2 490 2 098 0,84 2 850 -360

Total 156 395 108 734 0,70 157 556 -1 161

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på cirka 1 200 tkr. En stor del av avvikelsen beror på högre 
personalkostnader än budgeterat på en skolenhet. Underskottet finns dels på grundsärskolan och dels på 
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grundskoleundervisningen. På skolan har gjorts en översyn av organisationen i samarbete med centrala elevhälsan 
och just nu pågår arbetet med att anpassa verksamheten till budgetramen 2020.

I uppföljningen har hänsyn tagits till KF:s beslut 2019-04-08 att Visseltoftaskolan stängs från höstterminen 2019, 
vilket innebär att den skolenheten visar ett överskott på cirka 800 tkr.

Områdeschef grundskolan redovisar ett underskott på cirka 700 tkr vilket till största del beror på ökade kostnader för 
interkommunal ersättning för grundskolan och grundsärskolan. Den ökade kostnaden beror till viss del på beviljade 
tilläggsbelopp för elever i andra kommuner. Kostnaden för elevassistenter på grundsärskolan beräknas bli högre än 
budgeterat. Detta beror på att två nya elever kommer att skrivas in grundsärskolan. Dessa elever har sin skolgång på 
skolenheter där det inte finns grundsärskola och därför finns det behov av fler tjänster där.

I uppföljningen beräknas kostnaden för skolskjuts att bli högre än budgeterat. Det beror på att det under läsåret 
2019/2020 kommer att genomföras en gemensam kompetensutveckling som kräver att ramtiderna förändras, vilket i 
sin tur leder till att en extra buss behövs.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Områdeschef gymnasie/vux 56 566 42 103 0,74 56 786 -220

Ekbackeskolan inkl. Calcio 5 231 2 589 0,49 8 557 -3 326

Introduktionsprogrammet (IM) 7 451 4 675 0,63 6 759 692

Yrkesskolan 109 -1 658 -15,21 -2 893 3 002

Naturbruksgymnasiet 5 647 3 077 0,54 4 131 1 516

Vuxenutbildning 7 985 5 776 0,72 8 394 -409

Total 82 989 56 562 0,68 81 734 1 255

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på cirka 1 250 tkr. Det finns ett underskott under 
områdeschef gymnasie/vux som beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dock är de beräknade kostnaderna lägre än i föregående prognos.

Yrkesskolan redovisar ett överskott på cirka 3000 tkr vilket beror på högre programpriser och högre elevantal än 
beräknat.

Ekbackeskolan redovisar ett underskott på cirka 3 300 tkr. Det beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket beror på 
färre antal elever i årskurs 1 än beräknat, samt att elever i årskurs 2 och 3 har valt att sluta i samband med att 
samarbetet Calcio avslutas.

Introduktionsprogrammet redovisar ett överskott på cirka 700 tkr, vilket beror att tjänster har varit vakanta under 
delar av året. Prognosen är sämre än i föregående uppföljning vilket beror på minskade intäkter från 
migrationsverket.

 

Kultur och fritid

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Kultur- och fritidsadministration 6 233 4 528 0,73 6 481 -248

Extern programverksamhet och 
projekt 1 346 567 0,42 955 391

Stöd till föreningar 6 422 5 852 0,91 6 422 0

Ishall 4 447 3 148 0,71 4 145 302

Sim- och sporthall 6 379 4 547 0,71 6 326 53

Bibliotek 5 565 3 727 0,67 5 639 -74

Fritidsgårdar 2 654 1 778 0,67 2 657 -3

Musikskola 3 928 3 074 0,78 3 939 -11

Total 36 974 27 221 0,74 36 564 410
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Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Kultur- och fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse på cirka 400 tkr. Det beror främst på minskade 
personalkostnader då vakanta tjänster ej har tillsatts. De högre kostnaderna på biblioteket beror på att ett statsbidrag 
som ansökts om, avseende utökning av skolbibliotek, endast delvis beviljades.

Barn- och familjeenheten

Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Placeringar 14705 9777 0,66 14221 484

Öppenvård 4301 2722 0,63 4190 111

Handläggning 
barn och unga

5124 3956 0,77 6095 -971

Familjerätt 996 742 0,74 1000 -4

Ensamkommande 
barn

-2795 -2716 0,97 -3458 663

Övrigt 1646 762 0,46 1661 -15

Totalt 23977 15243 0,64 23709 268

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar en positiv avvikelse på cirka 300 tkr. Den förbättrade prognosen beror på lägre 
placeringskostnader än i föregående prognoser. De lägre placeringskostnaderna beror på att placeringar har kunnat 
avslutas tidigare än beräknat samt att den prognostiserade kostnaden för okända placeringar har sänkts.

Den negativa avvikelsen på handläggning barn och unga beror på att kostnaden för handläggare som arbetar med 
ensamkommande barn redovisas här, medan budgeten för dessa tjänster finns under verksamheten ensamkommande 
barn, vilket förklarar överskottet inom den verksamheten.

Intäkterna från migrationsverket för de ensamkommande barn som finns i Osby kommun beräknas hamna på 
budgetnivå. Det beror på en tillfällig utbetalning av bidrag för barn som varit i kommunen under en längre tid, men 
där det inte har utgått något bidrag. De egentliga intäkterna ligger på en nivå som är cirka 2 000 tkr lägre än de 
budgeterade intäkterna.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört två åtgärder för att minska den negativa budgetavvikelsen:

- Avvecklat Visseltoftaskolan efter läsåret 2018/19

- Tillfälligt stängt pedagogisk omsorg i Osby tätort

Barn- och utbildningsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att se över kultur- och fritidsenhetens 
anläggningar, föreningsbidragen, organisation för fritidsgårdarna, gymnasiets internat och 
grundskoleorganisationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har även genomfört ett antal åtgärder för att minska den negativa 
budgetavvikelsen:

- Minskat antalet förskoleavdelningar inför hösten 2019

- Effektiviserat och minskat skolledningen inom gymnasieorganisationen

- Effektiviserat chefsorganisationen inom kultur- och fritidsenheten

- Minskat del av tjänst på huvudbiblioteket samt sökt statsbidrag för gemensam tjänst med gymnasiets skolbibliotek

- Några vakanta tjänster har inte tillsatts
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Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2018

17 99
7

18 31
7

17 78
4

18 10
9

18 00
2

19 11
5

17 82
9

17 36
6

17 47
2

17 49
3

19 19
7

17 84
4

Kostnad 
arbetskraft 
2019

23 77
7

24 85
3

24 04
2

24 68
9

24 63
0

26 12
2

24 55
8

23 92
4

24 61
2

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018

228 269 305 334 199 133 86 119 134 253 238 210

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

294 301 318 329 247 217 109 76 207

På grund av den nya förvaltningsorganisationen är inte kostnaderna för 2019 jämförbara med kostnaderna för 2018.

Antal inskrivna barn i förskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola

568 572 595 602 605 558 549 491 522 562

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg

41 41 41 42 42 41 41 29 31 39

Antal elever  i grundskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Ok
t

No
v

De
c

Genomsnit
t

Hasslarödsskolan 
F-9

528 528 528 529 532 532 516 516 516 525

Klockarskogsskola
n F-3

147 147 147 145 145 145 138 138 138 143

Parkskolan F-9 310 310 310 310 310 310 335 335 335 318

Visseltoftaskolan F-
6

5 5 5 5 5 5 0 0 0 3

Killebergsskolan F-
6

85 85 85 84 84 84 92 92 92 87

Visslan 6-9 8 8 8 8 10 10 7 7 7 8

Örkenedskolan F-9 274 274 274 273 274 274 293 293 293 280

Total 135
7

135
7

135
7

135
4

136
0

136
0

138
1

138
1

138
1

1365

Antal elever i förskoleklass

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

23 23 23 23 23 23 24 24 24 23

Klockarskogsskolan 
F-3

33 33 33 35 35 35 44 44 44 37

Parkskolan F-9 48 48 48 47 47 47 45 45 45 47
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Visseltoftaskolan F-
6

4 4 4 4 4 4 0 0 0 3

Killebergsskolan F-
6

14 14 14 13 14 14 21 21 21 16

Örkenedskolan F-9 36 36 36 36 36 36 24 24 24 32

Total 158 158 158 158 159 159 158 158 158 158

Antal elever på fritidshem

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

95 95 95 93 89 85 82 117 115 96

Klockarskogsskolan 
F-3

126 123 124 122 119 110 108 121 124 120

Parkskolan F-9 107 105 105 102 99 110 108 121 116 108

Visseltoftaskolan F-
6

14 14 14 13 13 11 9 0 0 0 0 0 7

Killebergsskolan F-
6

51 52 52 53 51 48 43 61 63 53

Örkenedskolan F-9 91 91 93 94 90 85 81 101 100 92

Total 484 480 483 477 461 449 431 521 518 0 0 0 476

Antal elever i gymnasieskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Ekbackeskolan (inkl. 
Calcio)

362 361 359 363 362 362 344 344 344 356

Introduktionsprogrammet 
(IM)

54 51 44 39 36 36 48 48 46 45

Yrkesskolan 30 27 27 27 27 27 38 38 36 31

Naturbruksgymnasiet 20 20 20 20 21 21 0 0 0 14

Total 466 459 450 449 446 446 430 430 426 445

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal barn i 
fristående 
förskola

40 40 40 40 40 35 34 36 41 38

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun

21 23 24 24 26 25 23 11 10 21

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg

4 4 4 4 4 4 4 5 5 4

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

Total 67 69 70 70 72 66 63 53 57 65
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Elever i fristående skolor och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Elever 
fristående 
grundskola

42 42 43 43 45 45 50 50 50 46

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun

66 66 70 71 72 72 65 65 59 67

Elever i 
fristående 
gymnasieskola

45 45 45 45 45 45 49 49 46 46

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun

197 198 200 202 202 202 195 195 195 198

Elever i 
fristående 
förskoleklass

1 1 1 1 1 1 3 3 3 2

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun

9 9 9 9 9 9 2 2 2 7

Total 360 361 368 371 374 374 364 364 355 366

Elever i 
fristående 
fritidshem

28 28 29 29 30 30 29 37 38 31

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun

33 33 33 36 37 36 31 29 27 33

Total 61 61 62 65 67 66 60 66 65 64

Placeringar Barn- och familjeenheten

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genom
snitt

HVB-placeringar Antal 
placeringar

4 3 4 4 4 3 3 2 3 3

Antal 
placeringsd
ygn

11
4

84 10
7

12
0

12
4

90 93 62 86 98

Antal placeringar Antal 
placeringar

5 5 5 5 4 4 4 4 2 4

konsulentstödda 
familjehem

Antal 
placeringsd
ygn

11
6

14
0

15
5

13
2

12
4

12
0

12
4

12
4

60 122

Antal placeringar familjehem 33 34 35 34 34 33 33 34 39 34

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Antal anmälningar (ej ensamkommande 
barn)

54 52 60 74 37 29 31 34 42 46

Antal inledda utredningar (ej 
ensamkommande barn)

11 21 14 11 10 10 6 6 9 11

I antalet placerade ingår ensamkommande barn.
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Tidplan för nämndens behandling
BUN AU 2019-10-15

BUN 2019-10-22

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, tkr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0607 Svetsrobot 783 700 700 0 19-06-30

0878 Offentlig konst förskola och skola 0 475 475 0 19-12-31

1604 Inventarier ny förskola Lönsboda 0 2 000 2 000 0 19-12-31

1605 Vht- system skola, förskola 0 1 500 1 500 0 19-12-31

1645 Möbler grundskola 58 50 50 0 19-08-31

1646 Inventarier textilslöjd 0 360 360 0 19-10-31

1662 Verkstadsinventarier 120 220 220 0 19-10-31

Totalt 961 5 305 5 305 0

Kommentarer till budgetavvikelser
Det är osäkert om projekt 0878, 1604 och 1605 kommer att påbörjas under 2019. Eventuellt kommer 
investeringsbudgeten att behöva flyttas till nästa år.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Cindy Balte 
0479528235 
cindy.balte@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Beslutsattestanter 2019-2022
Dnr BUN/2019:8 002  

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa beloppsgränser avseende beslutsattest 
av fakturor enligt bifogat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade 28/5 2019 (§ 114 KS) beslut att alla förvaltningar ska införa 
beloppsgränser för beslutsattest av fakturor. Förslaget från Barn- och 
utbildningsförvaltningen utgår från tanken att enhetschefer ligger på samma nivå, 
områdeschefer något högre medan förvaltningschef har den högsta behörigheten. 
Beloppen som föreslås är för enhetschefer 200 000 kr, för områdeschefer 500 000 kr samt 
för förvaltningschef 1 000 000 kr. Det finns dock vissa undantag där områdeschef eller 
enhetschef har behov av en högre beloppsgräns. I dessa fall beror det på att 
områdeschefen eller enhetschefen återkommande får fakturor på högre belopp. Skulle 
högre belopp förekomma än 1 000 000 kr går dessa fakturor till kommundirektören.

Beslutsunderlag

Bilaga: Attestreglemente barn och utbildning 2019 med beloppsgränser

 

Jessica Jönsson Cindy Balte 
Tf Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen



Tabell1

Sida 1

ATTESTREGLEMENTE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-01-01 - 2022-12-31 (uppdaterat 191015)

Ansvar Funktion Beslutsattest Beloppsgräns
6001 Förvaltningsövergripande administrition Förvaltningschef barn och utbildning Mia Johansson/Eva Andersson 1 000 000
6112 Skolenhet Hasslaröd F-6 Rektor Hasslarödsskolan F-6 Håkan Arvidsson 200 000
6113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 Rektor Hasslarödsskolan 7-9 Gunilla Joelsson Lind 200 000
6114 Skolenhet Klockarskogsskolan F-3 Rektor Klockarskogskolan F-3 Cecilia Hansson 200 000
6202 Skolenhet Parkskolan F-6 Rektor Parkskolan F-6 Maria Eriksdotter 200 000
6203 Skolenhet Parkskolan 7-9 Rektor Parkskolan 7-9 Maria Eriksdotter 200 000
6206 Skolenhet Killebergsskolan Rektor Killebergskolan F-6 Maria Eriksdotter 200 000
6214 Skolenhet Visslan Rektor Visslan Maria Eriksdotter 200 000
6308 Skolenhet Örkenedskolan F-9 Rektor Örkenedskolan F-9 Helen Thompson 200 000
6412 Gymnasiet övergripande Områdeschef gymnasiet Stefan Ekvall 1 000 000
6420 Skolenhet Ekbackeskolan Rektor Ekbackeskolan Anders Jonasson 200 000
6421 Ekebo Rektor Ekbackeskolan Anders Jonasson 200 000
6422 Skolenhet Yrkesskolan Rektor Yrkesskolan Rickard Hillbertz 200 000
6423 Skolenhet Introduktionsprogrammet Rektor introduktionsprogrammet Anna Nordqvist 200 000
6425 Internat Calcio Rektor Ekbackeskolan Anders Jonasson 500 000
6440 Vuxenutbildningen Rektor vuxenutbildning Ann-Christin Lund 200 000
6501 Förskolan övergripande Områdeschef förskolan Christel Torstensson 500 000
6502 Förskoleenhet Toftagården Förskolerektor Toftagården Ulrika Emilsson 200 000
6503 Förskoleenhet Regnbågen Förskolerektor Regnbågen Anette Andertoft 200 000
6504 Förskoleenhet Klockarskogsgården Förskolerektor Klockarskogsgården Anette Andertoft 200 000
6505 Förskoleenhet Gamlebygården Förskolerektor Gamlebygården Ulrika Emilsson 200 000
6506 Förskoleenhet Lönnegården Förskolerektor Lönnegården Ann-Christin Nilsson 200 000
6507 Förskoleenhet Hasselgården Förskolerektor Hasselgården  Annika Martinsson 200 000
6508 Förskoleenhet Trulsagården Förskolerektor Trulsagården Jennie Falk 200 000
6510 Förskoleenhet Ängsgården Förskolerektor Ängsgården Ulrika Emilsson 200 000
6511 Förskoleenhet Solklinten Förskolerektor Solklinten Annika Martinsson 200 000
6512 Förskoleenhet Uteförskolan Förskolerektor Uteförskolan Jennie Falk 200 000
6513 Förskoleenhet Nya Klintgården Förskolerektor Nya Klintgården Jennie Falk 200 000
6701 Grundskola övergripande Områdeschef grundskolan Jessica Jönsson 500 000
6702 Skolskjuts Områdeschef grundskolan Jessica Jönsson 500 000
6704 Modersmålsundervisning Grundskola Områdeschef grundskolan Jessica Jönsson 500 000
6831 Kultur- och fritidsadministration Enhetschef Kultur och fritid Fredrik Johnsson 200 000
6832 Extern programverksamhet och projekt Enhetschef Kultur och fritid Fredrik Johnsson 200 000
6833 Stöd till föreningar Enhetschef Kultur och fritid Fredrik Johnsson 200 000
6835 Sim- och ishall Sim-, ishalls- och fritidsgårdschef Staffan Karlsson 200 000
6836 Bibliotek Bibliotekschef Sara Eckerström 200 000
6837 Fritidsgårdar Sim-, ishalls- och fritidsgårdschef Fredrik Johnsson 200 000
6838 Musikskolan Enhetschef musikskolan Sara Eckerström 200 000
6901 Barn- och familjeenheten Enhetschef Barn och familj Carina Alpar 200 000
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Barn och utbildning 
Stefan Ekvall 
0709888612 
stefan.ekvall@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-
0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Anmälda kränkningar och utförda utredningar gymnasiet 1/1-30/6 
2019
Dnr BUN/2019:300 607  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda kränkningar och genomförda 
utredningar januari-juni 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen (områdescheferna) får i uppdrag att genomföra 
insatser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid två tillfällen per år, där det 
klargörs personalens anmälningsskyldighet till respektive rektor då en elev anser sig 
ha blivit utsatt för eller misstänks ha utsatts för kränkande behandling i samband med 
verksamheten.
I arbetet med att implementera barnkonventionen utarbeta rutiner för resp. skolform 
som förebygger kränkande behandling.

Sammanfattning av ärendet

I skollagen kapitel 6 § 7 anges huvudmannens skyldighet att förebygga och förhindra 
kränkande behandling.

"Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärderför att förebygga och förhindra 
att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

I syfte att informera Barn- och utbildningsnämnden om läget på kommunens 
gymnasieskolor och vuxenutbildning redovisas vid två tillfällen per år antal anmälda 
kränkningar och utförda utredningar.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-15, 
samt vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-10-22.

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Rektorer Ekbackeskolan

Rektor Yrkesskolan

Rektor Vuxenutbildningen

Jessica Jönsson Stefan Ekvall 
Tf. Förvaltningschef Rektor Yrkesskolan 
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Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-
0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Lokal Visseltofta förskola
Dnr BUN/2019:298 632  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kartlägga alternativa lokaler för 
Toftagårdens förskola. 

Sammanfattning av ärendet

Toftagårdens förskola har under en längre tid varit i stort behov av att lokalen ska 
anpassas till en modern förskola med en god inomhusmiljö.

I Killeberg står det numera tomma förskolelokaler, dessa lokaler är väl anpassade för att 
bedriva förskoleverksamhet i. För att erbjuda både barn och personal en god fysisk 
arbetsmiljö samt en pedagogisk lärmiljö för barnen skulle en idé vara att flytta befintliga 
förskolelokaler i Killeberg till Visseltofta.  

Ärende

Den fysiska inomhusmiljön på Toftagårdens förskola är i behov av utveckling så att 
inomhusmiljön skapar de bästa möjliga förutsättningarna så att varje barn kan utvecklas 
rikt och mångsidigt. Inomhusmiljön behöver utvecklas så att personalen på förskolan kan 
utföra sitt arbete väl och att arbetsgivaren kan förebygga ohälsa, olycksfall och skapa en 
god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Möjlighet till utveckling och lärande för barnen påverkas av förskolans fysiska miljö, hur 
tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom- och utomhus. En god fysisk och 
pedagogisk lärmiljö lockar barnen till utforskande och lek inom läroplanens samtliga 
målområde.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Barnkonsekvensanalys, daterad 2019-09-12

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Fastighetschef, Anders Edwall

Förvaltningschef Barn- och utbildning

Områdeschef förskola

Jessica Jönsson Christel Torstensson 
Tf. Förvaltningschef Områdeschef förskola 



Barn och utbildningsförvaltningen

Barnkonsekvensanalys
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-02-06 §13 beslutat att alla nämndbeslut 
ska innehålla en barnkonsekvensanalys.

Nedanstående checklista ska i tjänsteskrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden redovisas 
under rubriken Beslutsunderlag.

Nedanstående checklista avser ärendet:

Datum 2019-09-12
Ärenderubrik Lokal Visseltofta
Diarienummer BUN/

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?

Ja

Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:
Nr Påstående Ja Nej
2 I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3) x

3 Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)

x

4 Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling 
främjas (artikel 6)

x

5 Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med 
funktionsnedsättning (artikel 6)

x

6 Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12) x

Om svaret på någon/några av frågorna 2 - 6 är nej, utveckla varför:

Nr Förtydligande
2 Idag omfattas inte förskolan av arbetsmiljölagen, därav vilar det stort ansvar på 

huvudmannen. 
6 Beslutet är en organisationsfråga, där barnen inte kan uttrycka sin åsikt.

x
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Barn och utbildning 
Jessica Jönsson 
0479528140 
jessica.jonsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post 
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Motion- Landsbygdsstrategi- Erling Persson (L) 
Dnr BUN/2019:304 620  

Barn- och utbildnings förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motion  
”Landsbygdsstrategi” med hänvisning till Utredning gällande motion- landsbygdsstrategi 
20191001 Tf förvaltningschef Jessica Jönsson.

Sammanfattning av ärendet

En motion ”Landsbygdsstrategi” inkom den 2 augusti 2019 till Kommunfullmäktige och 
remitterades vidare till Barn- och utbildningsnämnden för utredning.                       
Följande yrkande anges:

- Att utreda möjligheterna till att skolskjutsverksamheten ger möjlighet för boende 
utanför tätorten att få medfölja de bussar som är satta i trafik.

- Att denna kommunala service bör vara kostnadsfri för de som väljer att medfölja 
skolbussen.

- Att minsta möjliga byråkrati byggs upp för detta ändamål.

Beslutsunderlag

Utredning gällande motion landsbygdsstrategi.

§ 80 Motion – Landsbygdsstrategi 2019-09-09.

Jessica Jönsson 
Tf Förvaltningschef 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutshandläggare

Tf förvaltningschef Barn- och utbildning
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Datum
2019-10-01      

Osby kommun
Jessica Jönsson, 0479-528140
jessica.jonsson@osby.se

Utredning gällande Motion - Landsbygdsstrategi
Motion ”Landsbygdstrategi” inkommen den 2 augusti remitteras från 
kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för utredning.
Följande yrkande anges:

- Att utreda möjligheterna till att skolskjutsverksamheten ger möjlighet 
för boende utanför tätorten att få medfölja de bussar som är satta i 
trafik.

- Att denna kommunala service bör vara kostnadsfri för de som väljer 
att medfölja skolbussen.

- Att minsta möjliga byråkrati byggs upp för detta ändamål.

2017-07-01trädde ett nytt skolskjutsreglemente i kraft, ny 
skolskjutsentreprenör upphandlades och nytt system (Optiplan) för att lägga 
rutter började tillämpas. Detta för att effektivisera skolskjutsen utifrån 
likvärdighet, ekonomi och säkerhet.                                                                      
Det gör att skolbussarna är fullsatta, dels av elever som är beviljade 
skolskjuts, men även elever som ges möjlighet till skolskjuts i mån av plats. 
Tillkommer eller flyttar elever under ett läsår kan rutterna behöva förändras. 
Skolskjuts är reglerat av specifika säkerhetsföreskrifter, vilka inte gäller för 
kollektivtrafik.

Barn- och utbildningsnämnden avslår motion gällande landsbygdsstrategi.
  

Jessica Jönsson
Tf förvaltningschef
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Barn och utbildning 
Jessica Jönsson0479528140 
jessica.jonsson@osby.se 

Besköksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Till: 

Skolutredning
Dnr BUN/2019:314611 

Barn- och utbildnings förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att: 

- utreda skolornas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv 

- utreda antal elever inom F-3 som kan komma att bli berättigade skolskjuts.

Sammanfattning

Elevantalet ökar i Osby kommun samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga, 
ändamålsenliga och/eller tillgängliga. Det är brist på lokaler för grundskolan i Osby tätort. 
Enligt fullmäktigeberedningens bestänkande (beslutat i kommunfullmäktige 2016-12-12, 
§ 130) ska en ny 7-9 skola med moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort. Det 
ska även finnas två F-6 skolor i Osby tätort. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 
om ärendet 2019-04-16, § 82 och samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-11, § 71. 
Kommunstyrelsen har beslutat om ärendet 2019-09-25 att barn- och utbildningsnämnden 
får i uppdrag att yttra sig gällande samhällsbyggnads beslut 2019-06-11, § 71. Yttrande 
ska inkomma till kommunstyrelsen senast 2019-10-22 för vidare behandling. 

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-16, § 82

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-11, § 71 

Sammanträdesprotokoll KS 2019-09-25, § 149 

Skrivelse ”Utredning förskola och skola i Osby tätort” 2019-01-29 från fastighetschef 
Anders Edwall. 

http://www.osby.se/
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Ärende

Elevantalet ökar i Osby kommun samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga, 
ändamålsenliga och/eller tillgängliga. Det är brist på lokaler för grundskolan i Osby tätort. 
Enligt fullmäktigeberedningens bestänkande (beslutat i kommunfullmäktige 2016-12-12, 
§ 130) ska en ny 7-9 skola med moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort. Det 
ska även finnas två F-6 skolor i Osby tätort. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 
om ärendet 2019-04-16 och samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-11. Kommunstyrelsen 
har beslutat om ärendet 2019-09-25 att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
yttra sig gällande samhällsbyggnads beslut 2019-06-11, § 71.

Beslut:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna utredningen och uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att:

- bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

- genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna organiseras 
enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och organisera 
Hasslarödsskolan till en 7-9 skola.

Yttrande ska inkomma till kommunstyrelsen senast 2019-10-22 för vidare behandling. 

Överväganden

Det är av vikt att utredning görs gällande socioekonomiska förhållanden vid placering av 
skolor i Osby tätort. Enligt skollagen har vårdnadshavare rätt att fritt välja skola, vilket 
kan skapa en segregation i förhållande till ovanstående förhållanden. Söktrycket kan i 
sådana fall bli väldigt hårt på en skola i förhållande till en annan som upplevs ligga i ett 
socioekonomiskt utsatt område. Det kan även vara svårt att rekrytera behörig personal, 
vilket påverkar undervisningens kvalitet. Viktigt att beprövad erfarenhet och forskning 
används som ett redskap i denna utredning.  

Med två F-6 skolor i Osby tätort kommer avståndet till skolan öka för vissa elever. Det 
kan innebära ökat antal elever inom F-3 som blir berättigade skolskjuts. Utredning 
behöver göras kring huruvida befintligt antal bussar räcker.
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Jessica Jönsson 

Tf förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor 
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så 
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att 
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom 
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef 
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av 
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av 
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort. 
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.

Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats. 

 Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

 Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt 
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9-
skola.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 
följande:

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att 
presentera en tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i 
Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att 
projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.

1.2 Problemområde
Elevantalet i Osby kommun ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga 
och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort. 
Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, fastställd av 
kommunfullmäktige den 12 dec 2016, §130, ska en ny 7-9-skola med 
moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor 
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så 
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att 
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom 
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.

1.4 Avgränsning
Avgränsningen som är gjord är enbart geografiskt, där rapporten enbart 
beskriver Osby tätort.

1.5 Metod
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef 
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av 
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av 
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort. 
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2 Resultat

2.1 Nulägesanalys grundskolor
Det finns i dagsläget tre grundskolor i Osby tätort:

A. Parkskolan
Parkskolan är idag en F-9 skola med ca 340 elever. Parkskolan har idag 
tillfälliga moduler som inte är ändamålsenliga och upptar delar av 
skolområdet. Matsalens kapacitet är full vilket innebär att mer kost ej kan 
produceras samt att matsalen redan nu är i minsta laget. I övrigt uppfyller 
skolan behoven. 

Parkskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskolan (åk 1-3).

B. Hasslarödsskolan 
Hasslarödsskolan är idag en F-9 skola. Hasslarödsskolan behöver rustas upp 
både gällande ytskikt, ventilation samt fönsterbyte. Idrottshallen är ett 
problem som idag är fullbelagd, då även gymnasiet och andra skolor 
använder idrottshallen. 

Hasslarödsskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskola (åk 4-9)

C. Klockarskogsskolan
Klockarskogsskolan är idag en F-3 skola med ca 195 elever. Delar av 
undervisningen sker i förhyrda moduler och en idrottshall behövs, då det är 
svårt att få tider på Hasslarödsskolan. Lokalerna inrymmer även en förskola 
som är delvis integrerad i grundskolan gällande lokaler. 

Karta som beskriver placeringarna.
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2.2 Elevunderlag grundskola 
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens elever 
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 6-12 samt 
13-15 år. Vi kan enkelt utläsa att majoriteten bor i tre geografiska områden 
(Nordväst, Väster om Osbysjön samt Nordost) och enligt GEO-data ser vi 
även att dagens förskolebarn bor i samma område. 

Det gör att slutsatsen som kan dras är att det bör finnas två F-6 skolor, en på 
västra sidan av järnvägen och en på östra sidan. Det bör även finnas en 7-9 
skola, då eleverna som börjar åk 7 har möjlighet att ta sig längre sträckor till 
skolan.

2.3 Nulägesanalys förskolor 
 Det finns i dagsläget åtta förskolor i Osby tätort:

1. Ängsgården, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det 
finns tre avdelningar.

2. Solklinten, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns 
fyra avdelningar.

3. Hasselgården, där det finns fyra avdelningar.
4. Regnbågen, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det 

finns tre avdelningar.
5. Gamlebygården, där det finns två avdelningar.
6. Klockarskogsgården, där det finns tre avdelningar.
7. Uteförskola (klinten), där det finns en avdelning. (Avvecklades 

hösten 2018)
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8. Klintgården, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det 
finns tre avdelningar.

Under 2019 påbörjas nybyggnation av en ny förskola med tio 
avdelningar vid Rönnebacken. Vilka befintliga förskolor som ska flytta 
in där är ännu ej klarlagt. Rent ekonomiskt bör man försöka avveckla de 
paviljonger som idag hyrs och därefter avveckla de paviljonger som 
Osby kommun äger. 

 

Karta som beskriver placeringarna.

2.4 Barnunderlag förskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens barn 
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 0-5 år. Vi 
kan utläsa att majoriteten av barnen bor centralt väster om järnvägen samt 
centralt öster om järnvägen. 

Det gör att slutsatsen är att förskolorna som idag är klumpade vid 
Hasslarödsskolan inte bör utökas, snarare minskas där den tillfälliga 
modulen tas bort i framtiden. Vi kan även dra slutsatsen att en ny förskola 
där hemgården idag ligger hamnar fel befolkningsmässigt. En stor förskola 
bör hamna i närheten av klockarskogsskolan. 
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2.5 Förslag framtida grundskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys har tremed den ekonomiska aspekten vad en 
helt ny grundskola kostar att bygga finner denna rapport det rimligast att 
organisera grundskolorna enligt följande.

Parkskolan
Omvandlas till en framtida F-6, där modulerna tas bort. Det innebär enbart 
en mindre upprustning av underhåll för lokalerna samt att idrottshallen 
fungerar till en F-6-skola. Matsal behöver inte heller byggas ut och enligt 
underlag från SCB klarar sig skolan till 2050 med tillströmning av elever. 

Hasslarödsskolan
Omvandlas till en framtida 7-9 skola, Hasslarödsskolan ligger ca 800 m från 
Osby station och det tar 12 minuter att gå eller för den delen 5 minuter att 
cykla. Vilket bedöms som stationsnära? Skolan behöver ny ventilation samt 
renovering av specialsalar, vilket är en underhållskostnad. Inga nya 
specialsalar behövs, då de redan finns befintliga. Elever från Parkskolan 
flyttas hit.
Klockarskogsskolan
Omvandlas till en F-6-skola, där modulerna tas bort. Elever från 
Hasslarrödsskolan F-6 flyttas hit. Skolan byggs till samtidigt som förskolan 
flyttas ut. Även en idrottshall byggs för att avlasta Hasslarödsskolan. 
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2.6 Utredda men avfärdade förslag 
Under utredningens gång har flertalet förslag diskuterats och utretts enligt 
nedanstående:

 Nybyggnation av en ny grundskola 7-9

 Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk

Nybyggnation av en ny grundskola 7-9
Att bygga en helt ny grundskola för 7-9 gör att vi använder oss av 
nyckeltalen som finns utgivna av SKL i handboken ”Produktionskostnad för 
skolor” för att få en grov kostnadsuppskattning. Kostnadsuppskattningen 
baseras på produktionskostnad per elev. Produktionskostnad per elev är 
mellan 350-364 tkr per elev.  Totalt räknar vi enligt prognoserna att vi fram 
till 2050 behöver 5-6 parallella klasser på högstadiet. Det innebär att en ny 
skola bör byggas efter ca 400-450 elever. En uppskattning med en skola med 
425 elever ger en total byggkostnad på 425 elever x 357 000 kr = ca 152 
mnkr.

Dvs en nybyggnad av en helt ny grundskola kostar ca 152 mnkr.

Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej 
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort 
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är 
en f-3 skola. Vid nedläggning av Klockarskogsskolan uppstår ett problem 
enligt analysen av var barn och elever bor. Resultatet innebär att för området 
där flest barn och elever bor får en längre resväg till sin skola då alternativet 
till skolgång blir Parkskolan eller Hasslarödsskolan. 

Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i 
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera 
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar 
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i 
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.

Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 152 mnkr för en nybyggnation, 
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en 
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas. 
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 247 mnkr
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Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk
På Naturbruk finns idag åtta lokaler som kan klassas som klassrum i 
varierande kvalité, vid en överslagsräkning räcker lokalerna till för ca 150 
elever i dagsläget, undantaget specialsalar som saknas. Det innebär att ca 
300 elever till behöver lokaler. Att omvandla lokaler som tidigare enbart 
varit elevboende till klassrum är inte möjligt pga storleken på byggnaderna 
(långa och smala) och byggnadstekniken med tjocka bärande väggar. 

En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 300 elever och med en 
kostnad på ca 357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 107 
mnkr. Befintliga lokaler behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt 
brandskydd, tillgänglighet, ventilation etc. Vi använder oss av nyckeltalen 
från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för kostnader och 
förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att 
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 
mnkr.  

Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en 
grundskola 7-9 kostar ca 144 mnkr. 

Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej 
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort 
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är 
en f-3 skola. Problemet som då uppstår är enligt analysen av var barn och 
elever bor skulle resultera i att området där flest barn och elever bor får en 
längre resväg till sin skola då alternativet blir Parkskolan eller 
Hasslarödsskolan. 

Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i 
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera 
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar 
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i 
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.

Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 144 mnkr för en nybyggnation, 
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en 
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas. 
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 239 mnkr
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2.7 Förslag framtida förskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys och förslaget gällande att förskolan flyttar 
ut från Klockarskogsskolan föreslår utredningen följande:

Ängsgården flyttas till nya Osby förskola.
Solklinten flyttas till nya Osby förskola.
Hasselgården blir kvar.
Regnbågen flyttas till nya Osby förskola.
Gamlebygården blir kvar (möjlig att flytta).
Klockarskogsgården flyttas och det byggs en ny förskola med 8-10 
avdelningar, enligt koncept.
Uteförskolan flyttas till klintgården.
Klintgården blir kvar.

2.8 Sammanfattning förskolor
Detta innebär att i framtiden behövs följande förskolor.

- Osby nya förskola
- Hasselgården
- Nya klockarskogsgården
- Klintgården
- Gamlebygården

2.9 Ekonomi
Kostnadsuppskattningar är enligt nedan:

Kostnader enligt valt förslag:

Nybyggnad:
Förskola vid klockarskogsskolan 8 Avd. Totalkostnad ca 82 MSEK
Tillbyggnad:
Bygga till vid Klockarskogsskolan för att inrymma F-6. Totalkostnad 50 
Mnkr (Väldigt grov, beroende på vad som behövs byggas till alt. Renoveras). 
Ny idrottshall ca 25 mnkr
Renovering:
Renovera Hasslarödskolan, beroende på omfattning beräknas till 20 mnkr. 
Inklusive ny ventilation och renovering specialsalar.
Totalt 165 mnkr
Rivning:
Moduler vid parkskolan Ca 2 mnkr
Modul klockarskogsskolan Ca 250 tkr
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2.10 Förutsättningar
Förutsättning för att detta ska genomföras innebär följande:
En ny förskola byggs vid Klockarskogsskolan, därefter renoveras 
Klockarskogsskolan samt byggs till. Därefter flyttas F-6 till 
klockarskogsskolan och 7-9 från Parkskolan flyttas till Hasslarödsskolan. 

2.11 Tidplan

2019 – Politiska beslut att organisera grundskola samt förskola
2020 – Projektering ny förskola, samt ombyggnationer
2021 – Nybyggnation förskola vid Klockarskogsskolan
2022 – Projektering av ombyggnation Klockarskogsskolan
2023 – Inflyttning ny förskola samt ombyggnation av Klockarskogsskolan
2024 – Flytt av F-6 till klockarskogsskolan från Hasslarödsskolan och flytt 
av 7-9 till Hasslarödsskolan från Parkskolan. 

3 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen bekräftar fullmäktigeberedningens betänkande gällande antalet 
grundskolor som behövs i Osby tätort. Dock för att uppnå bästa ekonomiska 
aspekt har förskolan fått vävas in i utredningen, samt att en nybyggnation av 
en helt ny 7-9 skola förkastats. Utredningen har även i tidigt skede förkastat 
möjligheten med en 7-9 skola på Naturbruk, då inga specialsalar finns idag 
vilket är väldigt kostnadsdrivande att bygga samt att klassrum saknas. Även 
en nybyggnation av en ny 7-9 grundskola förkastades pga de ekonomiska 
förutsättningarna att bygga helt nytt, där vi hade fått fler tomma lokaler. 
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.

GEO-datan har varit ett bra och tydligt redskap framförallt för att få en klar 
bild av var barn och elever bor. Den är framförallt tydlig när man i 
nulägesanalysen lägger på en kartbild över var barn och elever bor samtidigt 
som kartan med befintliga skolor och förskolor är belägna. Det visade tydligt 
en stor överrepresentation av förskolor i området kring Hasslarödsskolan. 
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats. 

 Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

 Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt 
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9-
skola.
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Anders Edwall
Fastighetschef
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Bilagor

Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande
















