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§ 19 
Upprop och protokollets justering 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser Lars Andreasson (S) att 
tillsammans med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens proto-
koll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar att dagens protokoll juste-
ras torsdagen den 7 april 2022, klockan 14:00. 
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§ 20 
Godkännande av dagordning 
 
 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 21 
Information 
 
BUN/2022:8   000 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

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

- Pandemin 
Ingen påverkan på verksamheterna 
Från 1 april klassas inte covid-19 som samhällsfarlig sjukdom 
 

- Ukrainakrisen 
Inventering av skolornas möjlighet att ta eoit elever 
Inventering av personal med språkkunskaper i ukrainska och ryska 
Kontakter ed tidigare anställda som är intresserade av att gå in och 
arbeta med kartläggning och undervisning 
Undersöka tillgängliga läromedel på ukrainska 
Aktuellt elevläge 5-8 elever i grundskola och gymnasium  
 

- Lokaler 
Grundskoleutredningen 
Uppdrag från SB och BUN 
Arbetsgrupp tillsatt 
Hasslaröd 7-9 
Killeberg – Hemgården  
Gamlebygården – Äventyrsgården 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket 
Huvudmannatillsyn – muntlig återkoppling 4 april till huvudmannen  
Elevärende Parkskolan 7-9 
Överklagande till förvaltningsrätten om mottagande i grundsärskola  
 

- Ledningsorganisation grundsärskolan och grundskolan 
Översyn rektors förutsättningar 
Rektor – biträdande rektor 
Information rektorsgruppen och FÖS 
Avvaktan på ny FC 
Rektorstjänst Hasslaröd  
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Rektor och biträdande rektor Parkskolan  
 

- SKRs genomlysning av gymnasieskolan 
Nulägesanalys 
Styrning 
Organisation 
Resultat och ekonomi 
 

- Redovisning in- och utrymning  
En del hinder utifrån låsning och dörrar 
Lösningar för att larma för inrymning 
 
 

- Yttrande av skolplacering 
Ärenden som gått vidare till förvaltningsrätten 
 
 

- Utökning av antalet platser Prästgården för fritids  
Ansökan om tillfällig utökning av 10 fritidshemsplatser läsåret 22-23 
Önskan om utökning vid terminsstart 
Tillsyn med anledning av önskad utökning 
Långsiktighet  
Förutsättningar för att starta, utöka eller minska enskild verksamhet 

 
- Öppet hus förskolan – Förskolans dag i maj 

Planerat till den 26 maj 
Heldags aktivitet och även öppet under kvällstid  

 
- Skolskjuts och reglementet 

Inkommit med önskemål om omförhandling av avtalet gällande 
drivmedelspriset 
Ligger på upphandling 

 
- Osby IK 

Möte gällande yngre kontrakterade personer och deras skolgång 
 

- Budgetmöte inför 2023 med presidiet 
Budgetanvisningar 
Inriktning 
Nämndens mål 2023 
Indikatorer 2023 
Underlag 2023 
Pedagogisk omsorg planering  
Behöver hanteras av BUN i maj för att hålla tidsplanen  
BUN au blir den grupp som träffar förvaltningen  
8/4 2022 kl 09.00 blir första träffen  
 
 

 

i'VOSBY 
~ KOMMUN 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-05  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

- Informationsträff med Granada i maj 
Samordning med Förskolans öppet hus 26 maj, i samband med au el-
ler nämnd under maj 
 

- Övrigt 
Krisarbete 
Skolskjutningar – Förberedelser för intrång på skolor  
PDV – Pågående Dödligt Våld 
Vaktmästarorganisationen  
IST – nya administrations- och lärplattform  
Ung sommar – sommarlovsaktiviteter  
Praktikplatser  
Skolmiljarden  
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§ 22 
Budgetuppföljning mars 2022 
 
BUN/2022:2   042 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Ärendet hänskjuts till barn-och utbildningsnämnden.  

 

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 2022” daterad 22 mars 2022 från con-
troller Rolf Persson 

 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomi 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef 
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§ 23 
Intern kontrollplan 2022 
BUN/2022:5   041 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut  
- Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämnden  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt  

Kan beröra barn indirekt genom att kontrollmomenten kan innebära åtgärder 
som berör 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 intern kontroll inom nämndens ansvarsområ-
den.  

I planen görs en riskanalys och utifrån den utses kontrollmoment och det 
framgår när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och 
eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. 

Finansiering 
Ej aktuellt då ärendet hanterar en kontrollplan. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2022” daterad 28 januari 2022 från förvalt-
ningschef Eva Andersson och controller Rolf Persson. 

Intern kontrollplan 2022 Barn- och utbildningsnämnden. 

Bruttorisklista 2022, Barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef barn och utbildning 
Områdeschef förskola 
Områdeschef grundskola/gymnasie 
Kultur och fritidschef 
Controller 
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§ 24 
Stipendier och fonder våren 2022 - utdelning 
 
BUN/2022:82   048 

 

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- 
och utbildningsnämnden  

- Att besluta om att godkänna inskickade ansökningar gällande Gösta 
och John Darlin´s minnesfond. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör vuxna personer. Därför kommer ingen barnkonsekvensanalys 
att göras. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har mottagit 2st. ansökningar gällande 
sökta stipendier ur Gösta och John Darlin´s minnesfond. Barn- och utbild-
ningsnämnden behöver ta beslut om sökta stipendier ska godkännas eller 
inte. 

Finansiering 
Vid beviljande av sökta stipendier finansieras det genom Gösta och John 
Darlin´s minnesfond.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Stipendier och fonder våren 2022” daterad 18 mars 2022 
från förvaltningschef Eva Andersson och områdeschef Stefan Ekvall. 

Ansökningshandlingar från  

Ansökningshandlingar från  

 
Beslutet skickas till  
Eva Andersson, Förvaltningschef 
Stefan Ekvall, områdeschef grundskola och gymnasium 
Rolf Persson, controller, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 25 
Riktlinjer för uthyrning av lokaler inom Kultur- och 
fritid 
 
BUN/2022:90   828 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämnden 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ja, se barnkonsekvensanalys 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsenheten har fått uppdrag att titta över riktlinjer för uthyr-
ning/utlåning av lokaler. Ändringar som föreslås i dokumentet: 

- Ändra rubriken för dokumentet och i dokumentet till Riktlinjer för 
uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar i Osby kommun till 
föreningar och civilsamhället samt ta bort årtal. 

- Ändra löpande: ta bort/ändra kultur- och fritidsförvaltningen till 
Kultur och fritids enheten  

- Under allmänna regler för bokning: Tillägg: Debitering för kostna-
der kopplat till skadegörelse och/eller ej genomförd städning kan 
göras.  

- Undantag införs för Hemgården Killeberg: 
Det är inte tillåtet att servera eller förtära alkohol i kommunens lokaler 
och anläggningar. Föreningar ska följa den antagna drogpolicyn för 
föreningar i Osby kommun. Undantag kan göras för privatpersoner 
som hyr Hemgården Killeberg då detta är den enda lokal som hyrs ut 
efter klockan 22. I samband med detta så ställs det att arrangören 
ska ta särskilt stort ansvar. Vid oaktsamhet kan man bli av med möj-
ligheten att hyra lokalen. 
 
 

Se över möjlighet att avyttra Hemgården i Killeberg till extern före-
ning: 
Problem med uthyrningen av Hemgården har uppkommit under flera år. 
Problemen har rapporterats in av boende i Killeberg som beskrivit olika 
slags skadegörelse på närliggande hus och trädgårdar i samband med fes-
ter/tillställningar på helger.  
För att försöka åtgärda dessa problem har det tillkommit en depositionsav-
gift för privatpersoner 2000 kronor. Kultur och fritid har tagit fram en drog-
policy för föreningar som gäller i Kultur och fritid lokaler och anläggningar, 
att undanta en lokal dessa regler är problematiskt då för föreningslivet. 
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Lokalbehov i Killeberg  
Kultur och fritid bedömer att lokalbehovet för samlingslokal i Killeberg för 
allmänheten är stort. Barn och ungdomsverksamhet bedrivs löpande i en del 
av Hemgården av föräldraföreningen Killeberg. Det är viktigt att vid en 
eventuell avyttring ställa som krav att föreningen som tar över ska bedriva 
uthyrning för allmänheten samt möjliggöra att föräldraföreningen fortsatt 
kan vara i lokalen.  
Ekonomi  
En eventuell avyttring av Hemgården skulle innebära att föreningen som tar 
över ägandeskapet söker driftbidrag/samlingslokalbidrag från Kultur och 
fritid. Detta måste tas med i budget.  
Avyttring  
Vid beslut om en eventuell avyttring så ska Samhällsbyggnad få uppdraget 
att avyttra fastigheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
BUN 2021:345 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar 
2021 
Drogpolicy föreningar i Osby kommun 
 
 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kulturutvecklare 
Fritidsutvecklare 
Kultur och fritidschef 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 26 
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 
 
BUN/2022:89   805 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige 

- Att besluta att godkänna reviderade taxor och avgifter för 2022.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen har haft 
ett uppdrag att göra en översyn av taxor och avgifter och återkomma till 
Kommunfullmäktige med ett nytt förslag med ökad tydlighet. 

Kultur- och fritidsenheten har gjort en översyn av taxor gällande samlings-
lokaler där ett nytt förslag har tagits fram för att skapa en likvärdighet och 
tydlighet mellan lokaler och dess taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Taxor och avgifter inom kultur och fritid” daterad 25 
mars 2022 från förvaltningschef Eva Andersson och enhetschef Kultur och 
fritid Fredrik Johnsson. 
Taxor och avgifter för kultur och fritid 2022 

KS/2021:371 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022 

Revidering taxor samlingslokaler 2022 

 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Fritidsutvecklare 
Kulturutvecklare 
Kultur och fritidschef 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 
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§ 27 
Upphandling bowlingverksamhet 
 
 

- Fredrik Johnsson, kultur och fritidschef, informerar om att Osby 
kommun är klara för att gå ut på upphandling men att Östra Göinge 
inte återkopplat ett klartecken från deras sida. Fredrik Johnsson åter-
kommer med information i ärendet under barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde för att hålla politiken uppdaterade i ärendet.  
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§ 28 
Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
BUN/2022:83   630 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Förvaltningschef Eva Andersson får i uppdrag att komplettera med 
mer underlag till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 
Övervägande och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott en-
hälligt att: 
 
Förvaltningschef Eva Andersson får i uppdrag att komplettera med mer 
underlag till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt kring ovanstående beslut. Barnkonsekvensanalys är gjord gäl-
lande tidigare beslutade tillämpningsföreskrifter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillämpningsföreskrifterna är ett stöd för vårdnadshavare och den pedago-
giska verksamheten om nyttjandet av plats på förskolan, fritidshemmet och 
pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, pedagogisk 
omsorg och skolbarnsomsorg till barn som bor eller stadigvarande vistas i 
kommunen.  
Omsorgsplats tillhandahålls utifrån det behov av omsorg som vårdnadsha-
varna har på grund av arbete, studier eller deltagande i arbetsmarknadsåt-
gärder, inklusive eventuell restid.  
Vid särskild ansökan kan omsorg tillhandahållas även efter barnets behov. 
Omsorg erbjuds inte under förälders/föräldrars semester eller annan ledig-
het. Sammanslagning av förskolor och fritidshem görs under loven, de 
veckor flest barn är lediga. 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Beslutet skickas till  
Administratör barn och utbildningsförvaltningen Christina Svensson 
Rektorer förskolan 
Rektorer Grundskola   
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§ 29 
Revidering av nämndens årshjul 
 
BUN/2022:91   006 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

- Förvaltningschef Eva Andersson får i uppdrag att revidera nämndens 
årshjul utefter den diskussion som förts under mötet. 

 

Föreslå barn- och utbildningsnämnden 

- Fastställa reviderat systematiskt årshjul för ärende till barn- och 
utbildningsnämnden arbetsåret 2022  

 

Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott en-
hälligt att: 

- Förvaltningschef Eva Andersson får i uppdrag att revidera nämndens 
årshjul utefter den diskussion som förts under mötet. 

 

Föreslå barn- och utbildningsnämnden 

- Fastställa reviderat systematiskt årshjul för ärende till barn- och ut-
bildningsnämnden arbetsåret 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. På grund av förändrad planering finns behov av förnyad revide-
ring av Barn- och utbildningsnämndens årshjul för 2022.  

Finansiering 

Ej aktuellt.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av barn- och utbildningsnämndens årshjul 
2022” daterad 23 mars 2022 från förvaltningschef Eva Andersson 

Systematiskt kvalitetshjul för ärende till barn- och utbildningsnämnden för 
2022 

 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Central administration barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidschef 
Områdeschef förskola och CBE 
Områdeschef grundskola och gymnasie 
Utvecklingsledare 
Förvaltningschef 
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§ 30 
Preliminär gymnasieorganisation 2022/2023 
 
BUN/2022:81   617 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden  

- Preliminärt programutbud med antal platser för gymnasiet i Osby 
kommun för läsåret 2022/2023 beslutas 

- Att en slutlig gymnasieorganisation för programutbud med antal 
platser för gymnasiet i Osby kommun för läsåret 2022/2023, tas av 
Barn- och utbildningsnämnden vid nämndens möte i juni 2022 

Barnkonsekvensanalys 

Se bifogad barnkonsekvensanalys  
 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Barn och utbildning fattar årligen ett beslut om en preliminär 
gymnasieorganisation för kommande år. Grunden till att förslaget fattas i 
god tid är att arbetet med marknadsföring och information kring Osby 
kommuns gymnasieorganisation inleds under sommaren året före, den är 
beräknad att träda i kraft. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Preliminär gymnasieorganisation 22/23” daterad 18 mars 
2022 från förvaltningschef Eva Andersson och områdeschef Stefan Ekvall 

Förvaltningens förslag till gymnasieorganisation 2022/2023. 

Barnkonsekvensanalys 

 

Beslutet skickas till  
Förvaltningschef 
Områdeschef 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
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§ 31 
Samverkansavtal Älmhult och Markaryd 
 
BUN/2022:92   052 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott föreslår Barn- 
och utbildningsnämnden  

- Att anta föreslaget samverkansavtal för pedagogisk omsorg, för-
skola, förskoleklass, fritidshem och grundskola mellan Osby kom-
mun och Markaryds kommun respektive Osby kommun och Älm-
hults kommun  

- Att förvaltningschefen får i uppdrag att samverka med Markaryds 
respektive Älmhults kommun om föreslaget samverkansavtal 

- Att ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen för Osby 
kommuns del. 

 

Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott en-
hälligt att lägga till: 

- Att ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen för Osby 
kommuns del. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys görs ej. Beslutet berör enbart indirekt barn då sam-
verkansavtalet underlättar hanteringen av skolval mellan olika samverkans-
kommuner. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet har sin grund i en gemensam strävan att mellan kommu-
nerna skapa och utveckla en attraktiv region där elevernas valmöjligheter 
stärks. En samverkan i utbildningsfrågor med närliggande kommuner utan-
för samverkansområdet i Skåne och västra Blekinge, ger möjlighet till en 
förenklad hantering av skolval utifrån Skollagens skrivningar om det fria 
skolvalet.  

Finansiering 
Ersättning utbetalas enligt fastställda interkommunala ersättningsnivåer för 
de olika skolformerna.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Samverkansavtal Älmhult och Markaryd” daterad 24 mars 
2022 från förvaltningschef Eva Andersson. 

Samverkansavtal Markaryds kommun 

Samverkansavtal Älmhults kommun  

 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Markaryds kommun 
Älmhults kommun 
Områdeschef för grundskola och gymnasium 
Förvaltningschef 
 

 
 

   

i'VOSBY 
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§ 32 
Avtal med Östra Göinge kring musikskolan 
 
BUN/2022:93   052 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden  

- Att godkänna förslag på samverkansavtal för musikskolan i Osby 
kommun och Östra Göinge kommun 

- Att skriva avtal med Östra Göinge kommun kring samverkan mellan 
musikskolorna i Osby kommun och Östra Göinge kommun 

- Att ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen för Osby 
kommuns del. 

 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott en-
hälligt att lägga till: 

- Att ordförande får i uppdrag att underteckna avtalen för Osby 
kommuns del. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn och barnkonsekvensanalys genomförs. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Osby kommun och Östra Göinge kommun har under flera år haft ett samar-
bete kring musikskolan. Syftet med samarbetet är att tillvarata den kompe-
tens som kommunerna gemensamt besitter, för att bedriva en effektiv och 
kvalitetssäkrad musikskola. Detta avtal avser att formalisera parternas sam-
arbete och reglerar villkoren för kommunerna att upplåta platser i sina re-
spektive musikskolor för elever hemmahörande i den andra kommunen. 
Kommunikation har skett mellan kommunernas chefer för musikskolan 
samt förvaltningscheferna. Avtalet har tagits fram av Osby kommuns 
kommunjurist. 
 
Finansiering 
Utifrån avtalets skrivningar och förutsättningar bedöms samverkansavtalet 
inte innebära ha några ökade ekonomiska effekter.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Samverkansavtal – Östra Göinge kring musikskolan” da-
terad 24 mars 2022 från förvaltningschef Eva Andersson. 
Samverkansavtal för musikskolan i Osby kommun och Östra Göinge kom-
mun  
 
 
Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidschef 
Musikskolechef 
Förvaltningschef Östra Göinge kommun 
Musikskolechef Östra Göinge kommun 
Förvaltningschef Osby kommun 
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§ 33 
Skolansökan Visseltofta naturskola 
 
BUN/2022:58   611 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- 
och utbildningsnämnden  

- Att godkänna Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
remissvar till Skolinspektionen gällande ansökan från Wisseltofta 
skolförening att starta enskild grundskoleverksamhet samt att anta 
svaret som sitt eget. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet enbart berör remissvar till Skolin-
spektionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Visseltofta Skolförening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en förskoleklass, fritidshem och grundskola vid 
Wisseltofta naturskola i Osby kommun från och med läsåret 2023/24. 

Osby kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen 
ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 
medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal 
verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 
2022. 

Finansiering 
Ej aktuellt då ärendet hanterar ett remissvar till Skolinspektionen. I 
remissvaret beskrivs en ekonomisk konsekvens om Wisseltofta skolförening 
erhåller tillstånd från Skolinspektionen att starta enskild verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Remiss från Skolinspektionen Dnr SI 2022:1047 
Visseltofta skolförening” daterad 25 mars 2022 från förvaltningschef Eva 
Andersson. 
Ansökan från Wisseltofta skolförening 
Anmodan om remissvar från Skolinspektionen 
Remissvar Skolansökan 
Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 6- 12 år) av elever i 
kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år 
Sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, 
fritidshem och grundskolor i kommunen. Observera att det ska framgå vilka 
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skolor som är fristående respektive kommunala samt vilka årskurser som 
erbjuds på respektive skola. Av sammanställningen bör elevantal per 
skolenhet framgå 
Karta som visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna 
i kommunen.  
 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Områdeschef för grundskola/gymnasium 
Förvaltningschef 
 

 

i'VOSBY 
~ KOMMUN 
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