
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-20  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan 10:00-12:50  

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

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L)  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Ewa Bejvel (SD)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 26 oktober 2020, klockan 10:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
95-112 

 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Lars-Anton Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Ewa Bejvel (SD)   
 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-10-20  

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-27 Datum då anslaget tas ned 2020-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 

§ 95 Upprop och protokollets justering 

§ 96 Godkännande av dagordning 

§ 97 Information - Organisationsöversyn 

§ 98 Informationsärenden 

§ 99 Återrapportering av ställda frågor 

§ 100 Anmälningar 

§ 101 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 102 Budgetuppföljning per den 30 september 2020 

§ 103 Delegationsordning, revidering 

§ 104 Förordnande gällande polishandräckning 

§ 105 Avvikande händelser 1 januari -30 juni 2020, barn- och 
familjeenheten 

§ 106 Drogpolicy 

§ 107 Riktlinjer för uthyrning och utlåning av lokaler och anläggningar 
till föreningar 

§ 108 Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby 

§ 109 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021 

§ 110 Sammanträdesplanen 2021 avseende barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 111 Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens individutskott 
efter Daniel Landin (S) 

§ 112 Nominering av ny ersättare i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) efter Daniel Landin (S) 
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§ 95 
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 
Annika Andersson (KD) tjänstgör för Fredrik Johansson Nord (M) 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Ewa Bejvel (SD) att tillsammans med 
ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras måndagen den 26 oktober 2020, klockan 10:30. 
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§ 96 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivars-
son (M) före sammanträdet angivna ändringen att ärende med ären-
derubrik ” Information – Organisationsöversyn” läggs till på dag-
ordningen. 
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§ 97 
Information - Organisationsöversyn 
 
Kommundirektör, Petra Gummeson och verksamhetsutvecklare, Emma 
Frostensson informerar om organisationsöversynen och presenterar ett orga-
nisationsförslag. 
 
 
Följande synpunkter lämnades: 
 
Lars-Anton Ivarsson (M): 
Vill se fler risk- och konsekvensanalyser 
Presidiet för barn- och utbildningsnämnden borde ha ingått i den politiska 
styrgruppen 
Vuxenutbildningen bör tillhöra barn- och utbildningsnämnden med en be-
ställarfunktion mot den nya förvaltningen 
 
Lars Andreasson (S): 
Socialdemokraterna ställer sig positiva till organisationsförslaget 
Positivt att samla helheten i en ny förvaltning, kompetensen finns hos tjäns-
temännen 
Bra med en snabb process 
Överlag ett bra förslag 
 
Ida Gustafsson (C): 
Tydligt organisationsförslag bra med helheten 
Skapar trygghet för medborgarna 
Sekretess – samlar allt inom en förvaltning 
Mycket bra förslag, bra med en snabb process 
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§ 98 
Informationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

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

Kortfattad lägesrapport, låg frånvaro bland elever och personal. 
Följer de rutiner som finns inom barn och utbildning. Ansvarig 
skolsköterska har kontakten med sjukvården och smittskyddsläkare. 

 Lokaler 
Uteförskolan:  
Kortfattad information om att i detaljplanen för området är det 
friluftsverksamhet, vilket innebär att när liftstugan rivs får det inte 
byggas något nytt om inte detaljplanen ändras. 
 

Slöjdsalar på nya Killebergsskolan: 
Det är nämndens uppfattning att det inte ska vara slöjdsalar i den nya 
skolan i Killeberg. 
 

Matsalen på  Örkenedskolan: 
Lämnades information om hur situationen ser ut idag när den gamla 
matsalen är stängd. 
 

Naturbruksområdet: 
Det är trångt för klasserna på Naturbruksområdet. Alla lokaler i 
Dufverksa och Huvudbyggnaden har inte fått utnyttjas som planerat.  
Presidieträff med samhällsbyggnad ska ske inom kort.  
Ärendet kommer att tas upp på nämnden i november. 
Nämnden ställer sig bakom att hela Duvferksa och Huvudbyggnaden 
ska användas för årkurs 7 - 9 som var planerat från början. 

 Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 
Skolinspektionen har gjort undersökningar angående pandemiläget 
samt granskning av läromedelsstrategi. 

 Skrivelser 
Inkomna skrivelser om pandemin och uteförskolan. 

 Elevärende frånvaro – vitesföreläggande. 

 Övergripande regler för ekonomistyrning budget 2021. 
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 Gymnasieavtal med Älmhults kommun 
Ärendet kommer upp för beslut på nämnden i november. 

 Möte med Prästgårdens förskola och fritidshem 
Presidiet för barn- och utbildningsnämnden kommer att träffa 
Prästgården den 26 oktober. 

 Ansökan om tillfällig utökning av antalet platser på Prästgårdens 
förskola: 
Ärendet kommer upp för beslut på nämnden i november. 

 B innovation, forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i 
Kristianstad. 

 Enkäter och enkätverktyg 
Förvaltningen har fått ett nytt enkätverktyg och personal ska gå 
utbildning. I det nya verktyget kommer det att ges fler möjligheter 
till analys av resultaten. 

 Säkerhetsfrågor 
Kortfattad information angående säkerhetsskydd och 
säkerhetsklassning av lokalerna. 

 Föreningsbidrag 

 Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) kommer att namnändras till 
Centrala barn- och elevstödsenheten (CBE). 

 Övrigt 
Erling Persson (L) ställer frågan angående mögelangreppet på 
Hasslarödsskolan. 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar att den avdelningen som var 
drabbad av mögel är stängd. Mätningar har gjorts i övriga lokaler 
och där finns inget mögel. 
 
June Jönsson (S) ställer frågan angående Visseltofta förskola. 
Förvaltningschef Eva Andersson svarar att det går enligt plan och 
ska vara klart vid årsskiftet. 
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§ 99 
Återrapportering av ställda frågor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson återrapporterar om: 
 

- Rapport - uppföljning av tillfällig pedagogisk omsorg Osby tätort: 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte någon efterfrågan på 
pedagogisk omsorg i Osby tätort och det tagna beslutet i nämnden 
fortsätter gälla. 

- Rutin utifrån medborgaförslag ”Särskilt begåvade elever”, 
områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Beslut kommer att tas på nämnden i november. 

- Stipendium – stiftelser: 
Ärendet kommer att tas upp för diskussion på nämnden i november. 

- Barnkonsekvensanalyser: 
Barnkonsekvensanalyser ska tas fram vid varje beslut i samtliga 
nämnder. 
Övergripande kommer kommunledningsgruppen att se över hur 
Osby kommun arbetar med barnkonsekvensanalyserna. 

- PDV-rutiner (pågående dödligt våld) 
I förskolan finns rutiner och övningar för utrymning och inrymning 
sker årligen.  
I grundskolan finns rutiner och det har varit olika genomgångar med 
personal och elever vad gäller utrymning och inrymning. 
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§ 100 
Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 101 
Anmälningar av delegationsbeslut 
BUN/2020:6   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 augusti – 30 september 2020, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     augusti 2020 tjugofyra (24) 
Barn- och utbildningsförvaltningen     september 2020 fyrtiosju (47) 
 
 
Delegationsbeslut tagna 1 augusti – 30 september 2020,  
barn- och familjeenheten 

Delegationslistor 
Ärendetyp         Beslutsdatum Antal beslut 
IFO Barn- och familjeenheten     augusti 2020 femtiotre (53) 
IFO Barn- och familjeenheten     september 2020 trettionio (39) 
 
IFO Familjerätt       augusti 2020 tretton (13) 
IFO Familjerätt       september 2020 tjugosex (26) 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 102 
Budgetuppföljning per den 30 september 2020 
BUN/2020:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen per den 30 september 2020, med en positiv av-
vikelse på 2.514 tkr, 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 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 9 oktober 2020, 
från verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Anders-
son. 

Budgetuppföljning september 2020, Barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Controller, Cindy Balte 
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§ 103 
Delegationsordning, revidering 
BUN/2020:11   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden, beslutad 
2020-09-15, revideras under punkterna 9 Gymnasieskolan,  
10 Gymnasiesärskolan, 11 Kommunal vuxenutbildning, 12 Särskild 
utbildning för vuxna, 13 Utbildning i svenska för invandrare och  
14 Utbildning-gemensamma frågor, och beslutas att gälla från och 
med den 20 oktober 2020. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden framgår vilka 
beslut som utskott, politiker eller tjänstepersoner självständigt kan besluta 
om på delegation av barn- och utbildningsnämnden. Saknad delegation och 
verkställighet enligt lag i delegationsordningen medförde revidering som 
beslutades 2020-09-15 §84.  

Nya förändringar medför nu ytterligare revidering under rubrikerna förkort-
ningar och punkter 9–14.  

9. Gymnasieskolan 10. Gymnasiesärskolan 11. Kommunal Vuxenutbildning 
12. Särskild utbildning för vuxna 13. Utbildning i svenska för invandrare 
och 14. Utbildning, gemensamma frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning”, daterad den 24 september 2020, från 
administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Reviderad delegationsordning, punkter 9–14 för barn- och utbildnings-
nämnden 2020, daterad 2020-09-24. 

Delegationsordning, barn- och utbildningsnämnden, beslutad 2020-09-15. 
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Beslutet skickas till  
Barn och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasium- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall 
Enhetschef barn- och familjeenheten, Carina Alpar  
Enhetschef kultur- och fritid, Fredrik Johnsson 
Rektorer förskola, grundskola, gymnasium- och vuxenutbildning 
Controller, Cindy Balte 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 104 
Förordnande gällande polishandräckning 
BUN/2020:257   600 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Förordna rätten att genomföra beslut om handräckning av polismyn-
digheten i enlighet med 43 § punkt 2 lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) till följande personer: 

Lars-Anton Ivarsson, ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Lars Andreasson, 1:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Ewa Bejvel, 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Eva Andersson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Carina Alpar, enhetschef barn- och familjeenheten i barn och utbild-
ningsförvaltningen 
 

Barnkonsekvensanalys 

Inte aktuellt med barnkonsekvensanalys. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om att enligt 43 § punkt 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-
ser om vår d av unga (LVU) begära handräckning av polismyndigheten för 
att genomföra ett beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU omfat-
tas av delegeringsförbud enligt 10 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL).  

Beslutsrätten kan dock förordnas och är då personlig för särskilt namngivna.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Förordnande gällande polishandräckning”, daterad den 24 
september 2020, från förvaltningschef Eva Andersson. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef, barn- och familjeenheten, Carina Alpar 
Lars-Anton Ivarsson 
Lars Andreasson 
Ewa Bejvel 
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§ 105 
Avvikande händelser 1 januari -30 juni 2020, barn- och 
familjeenheten 
BUN/2020:258   750 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Avvikande händelser avseende barn- och familjeenheten, 1 januari 
2020 - 30 juni 2020, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Nej, denna redovisning berör endast förtroendevalda och tjänstepersoner.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En avvikande händelse är ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En risk är 
ett tänkbart avsteg från en god kvalitet inom verksamheten. Utifrån Osby 
kommuns riktlinjer och rutiner för hantering av avvikande händelser och 
risker, ska samtlig personal rapportera när sådana inträffar. För att 
bakomliggande orsaker till avvikelser ska bli tydliga är det viktigt att varje 
avvikelse utreds, analyseras och används i förbättringsarbetet. 
Under första halvåret 2020 har tre avvikande händelser rapporterats på barn- 
och familjeenheten. Avvikelserna rör felaktig posthantering, teknisk 
utrustning och bristande åtkomst till verksamhetssystem. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Avvikande händelser 200101-200630, Barn- och 
familjeenheten” daterad den 25 september 2020, från enhetschef Carina 
Alpar och förvaltningschef Eva Anderson. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Enhetschef, Carina Alpar 
 

 

   

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 106 
Drogpolicy 
BUN/2020:238   003 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- ”Drogpolicy för föreningar i Osby kommun”, daterad den 20 oktober 
2020, antas och ska gälla från och med den 1 januari 2021 till och 
med den 31 december 2023. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är framtagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 februari 2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya 
riktlinjer för uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utfor-
made för att bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela 
Osby kommun. Att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som 
främjar ett aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kommun-
fullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritids-
anläggningar och lokaler antas och justeras vid behov årligen av Barn och 
utbildningsnämnden inom given ram  
I Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun finns 
en rad villkor som föreningar måste uppfylla för att ha möjlighet att ta del 
av Osby kommuns föreningsstöd. under  

Under punkten 1.2 Allmänna villkor står följande angående drogpolicy: 

För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns förenings-
stöd krävs att följande villkor är uppfyllda: 

- bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri 
miljö inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och 
ungdomar så som tävlingar och matcher. 

- ha en drogpolicy som godkänts av barn och utbildningsnämnden. 
Inför 2021 föreslår därför barn och utbildningsförvaltningen att Osby kom-
muns drogpolicy för föreningar godkännes. 
 

IVIOSBY 
~ KOMMUN 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Drogpolicy”, daterad den 25 september 2020, från enhets-
chef kultur och fritid Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva Andersson. 
Policy ”Drogpolicy för föreningar i Osby kommun”, daterad den 20 oktober 
2020, framtagen av Fredrik Johnsson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 28 september 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2017, § 13. 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar, 
daterad 2016-11-29. 
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun, daterad 
2016-11-29. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Fritidsutvecklare Ylva Kronblad 
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§ 107 
Riktlinjer för uthyrning och utlåning av lokaler och 
anläggningar till föreningar 
BUN/2020:239   003 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Reviderade ”Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anlägg-
ningar till föreningar”, daterad den 20 oktober 2020, antas. 

 
- Riktlinjen ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för ut-
hyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra 
till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. Att 
skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett aktiv och 
självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
För de föreningar som har egna lokaler och klubbrum i kommunens bygg-
nader och anläggningar kommer ett hyresavtal att skrivas med fastighetsen-
heten. De individuella hyresavtalen regleras inte i den allmänna skrivelsen 
för ”taxor kultur och fritidsanläggningar” utan förhandlas fram utifrån varje 
unik situation.  
Inför 2021 föreslår Kultur och fritid att Riktlinjer för uthyrning/utlåning av 
lokaler och anläggningar behålls med följande tillägg under avsnittet All-
männa regler för bokning:  
Förening som hyr/lånar lokal eller anläggning skall ha en av kultur och fritid 
godkänd alkohol- och drogpolicy. Denna skall revideras årligen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anlägg-
ningar”, daterad den 25 september 2020, från enhetschef kultur och fritid, 
Fredrik Johnsson och förvaltningschef, Eva Andersson. 
Reviderade ”Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar 
2021”, daterad den 20 oktober 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2017, § 13. 
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”Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun, datera 
2016-11-29. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Fritidsutvecklare, Ylva Kronblad 
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§ 108 
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i 
Osby 
BUN/2020:240   003 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Reviderade ”Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i 
Osby kommun 2021”, daterad den 20 oktober 2020, antas. 

- Riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 februari 2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya 
riktlinjer för uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utfor-
made för att bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela 
Osby kommun. Att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som 
främjar ett aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kommun-
fullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och fritids-
lokaler och anläggningar antas och justeras vid behov årligen av barn- och 
utbildningsnämnden inom given ram. 
För de föreningar som har egna lokaler och klubbrum i kommunens bygg-
nader och anläggningar kommer ett hyresavtal att skrivas med fastighetsen-
heten. De individuella hyresavtalen regleras inte i den allmänna skrivelsen 
för ”taxor kultur och fritidsanläggningar” utan förhandlas fram utifrån varje 
unik situation.  
Inför 2021 föreslår Kultur och Fritid att riktlinjer för stöd till föreningar och 
civilsamhället i Osby kommun behålls med vissa justeringar, enligt nedan: 
Sidan 1 Samhällsbyggnad, Kultur och fritid byts ut mot Barn och utbild-
ning, Kultur och fritid. 
Sidan 2 Ta bort rutan ”Föreningsgala, service och marknadsföring” ef-
tersom budget tagits bort och detta ej kan genomförs. 
Sidan 7 Ändra begreppet funktionsnedsättning till funktionsvariation. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby 
kommun”, daterad den 25 september 2020, från enhetschef kultur och fritid, 
Fredrik Johnsson och förvaltningschef, Eva Andersson. 
Reviderade ”Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby 
kommun 2021”, daterad den 20 oktober 2020. 
Kommunstyrelsens beslut den 13 februari 2017, § 13. 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar, 
daterad den 2016-11-29. 
Taxor och avgifter inom Kultur och fritid, År 2020, daterad den 13 mars 
2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Fritidsutvecklare, Ylva Kronblad 
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§ 109 
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021 
BUN/2020:237   806 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021, antas. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för ut-
hyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra 
till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. Att 
skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett aktiv och 
självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kommun-
fullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritids-
anläggningar och lokaler antas och justeras vid behov årligen av barn och 
utbildningsnämnden inom given ram. För de föreningar som har egna loka-
ler och klubbrum i kommunens byggnader och anläggningar, kommer ett 
hyresavtal att skrivas med fastighetsenheten. De individuella hyresavtalen 
regleras inte i den allmänna skrivelsen för ”taxor kultur och fritidsanlägg-
ningar” utan förhandlas fram utifrån varje unik situation.  
Inför 2021 föreslår Kultur och fritid att taxorna från 2020 behålls med vissa 
förändringar. Vi föreslår förändringar i simhallarnas och musikskolans 
taxor, samt förtydligande i nolltaxan för samlingslokaler.  
Enligt erfarenhet är musikskolans avgiftsbelagda kurser ett hinder för bred-
dat deltagande samt minskar möjligheter att få in fler elever i musikskolan.  

Vi vill verka för en ”låg tröskel in” i verksamheten samt att locka fler att 
prova på musikskolan under en kortare period, utan kostnad.  

Upplägget påverkar ej våra möjligheter att placera elever som står i kö eller 
redan har en plats på Musikskolan.  

Kurserna kommer vara en del av vårt viktiga uppdrag att informera om mu-
sikskolans verksamhet och vår utåtriktade verksamhet. Vi vill nå nya elev-
grupper, möta upp idéer och behov hos barn och unga.  
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Vi ser också att en sådan satsning innebär att vi kan nå elever som valt att 
avstå deltagande i Musikskolans verksamhet för att de har svårt att binda 
upp sig på en lång kurs, men kanske har bättre möjlighet i ett kortkursupp-
lägg. 

Detta blir ett steg i vår utveckling av Musikskolan där också omvärldsspa-
ning finns med. Projekt/kortkurser är något som lyfts fram i debatten som ett 
sätt att nå ett breddat deltagande. 

Kultur och fritid föreslår därför att avgiftsfritt projekt/kortkurs på max fyra 
tillfällen med minst tre deltagare per kurs läggs in i taxorna för 2021. Kultur 
och fritid förslår också en taxeökning för vuxenundervisning från 1200 kro-
nor till 1300 kronor. Höjningen av avgiften på vuxenundervisning motiveras 
av att vi då prioriterar barn och unga. 

Taxorna för simhallarna bör revideras och förändras när det gäller avgifter-
na för de olika kursprogrammen. Olika förutsättningar och aktiviteter gör att 
vi ser ett stort behov av förändring av dessa taxor. 

Omvärldsbevakningen har gjorts, där vi kan konstatera att Osby kommun 
har låga kurskostnader. 

Budgetmässigt så vill vi ha en bättre balans mellan kostnader för aktiviteter, 
instruktörernas kostnader och intäkter. 

Entré för ett engångsbad är inte förändrade, då vi vill att fler ska upptäcka 
simhallarna och dess möjligheter. 

Kultur och fritid föreslår ett tillägg gällande 4 timmars nolltaxa i samlings-
lokaler. Nolltaxan på 4 timmar, begränsas till endast ett tillfälle per dag. 
Detta för att undvika möjligheten att boka 2 pass under 4 timmar med uppe-
håll för nolltaxa.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2021”, daterad 
den 28 september 2020, från enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
och förvaltningschef., Eva Andersson. 
Reviderad ”Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2021”. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 25 september 2020. 
Prisändringar i samhallarna 2021. 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2017, § 13. 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar, 
daterad 2016-11-29. 
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun, daterad 
2016-11-29. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
Fritidsutvecklare, Ylva Kronblad 
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§ 110 
Sammanträdesplanen 2021 avseende barn- och 
utbildningsnämnden 
BUN/2020:267   006 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- För året 2021 godkänns följande sammanträdesdatum avseende 
barn- och utbildningsnämnden: 
 
Tisdagen den 23 februari 2021 
Tisdagen den 13 april 2021 
Tisdagen den 18 maj 2021 
Tisdagen den 15 juni 2021 
Tisdagen den 21 september 2021 
Tisdagen den 19 oktober 2021 
Tisdagen den 16 november 2021 
Tisdagen den 14 december 2021 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan 2021 för Barn- och utbildningsnämnden. 
Tider för ärendeberedning har planerats i samråd med barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, vice ordförande, nämndsekreterare och 
förvaltningschef. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2021”, 
daterad den 29 september 2020, från förvaltningschef Eva Andersson. 
Ärendeberedning och sammanträden 2021, Barn- och utbildningsnämnden, 
version 2020-09-03. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschefer 
Enhetschefer 
Administratör, Jane Mårtensson 
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§ 111 
Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
individutskott efter Daniel Landin (S) 
BUN/2020:263   115 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Utse Lars Andreasson (S) till ny vice ordförande och ledamot i barn- 
och utbildningsnämndens individutskott, efter Daniel Landin (S), för 
resterande del av mandatperioden 2019-2022. 
 

- Utse Maria Reimer (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämn-
dens individutskott, efter Lars Andreasson (S), för resterande del av 
mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2019, § 172, att 
utse Daniel Landin (S) till vice ordförande och ledamot i barn- och utbild-
ningsnämndens individutskott. 
I skrivelse inkommen den 8 juni 2020, begär Daniel Landin (S) entledi-
gande från sina politiska uppdrag som 1:e vice ordförande samt ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Lars Andreasson  
Maria Reimer 
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§ 112 
Nominering av ny ersättare i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) efter Daniel Landin 
(S) 
BUN/2020:264   115 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

- Nominera Lars Andreasson (S) till ersättare i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, efter Daniel 
Landin (S). 

 
Barnkonsekvensanalys 
Inte aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för Rådet för personer med funktionsvariationer (Funkis-
rådet) i Osby kommun ska barn- och utbildningsnämnden nominera ledamot 
och ersättare till rådet. 

Rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun 
är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kom-
munen och organisationer som företräder personer med funktionsvariation-
er. Rådet är organisatoriskt underställt hälsa- och välfärdsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden nominerar ledamöter och ersättare till rådet. 

Vid kommunstyrelsen den 27 mars 2019, § 66, valdes följande ledamot och 
ersättare från barn- och utbildningsnämnden: 
Ledamot: Lars-Anton Ivarsson (M) 
Ersättare: Daniel Landin (S) 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
 

IVIOSBY 
~ KOMMUN 


	- Reviderade ”Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar”, daterad den 20 oktober 2020, antas.

