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Ärendelista 
 
§ 144 Upprop och protokollets justering 

§ 145 Godkännande av dagordning 

§ 146 Information 

§ 147 Extra föreningsstöd hösten 2021 

§ 148 Budgetuppföljning per den 30 november 2021 

§ 149 Uppföljning internkontroll 2021 

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

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

§ 152 Osbymodellen 

§ 153 Samverkansavtal Musikskolan Östra Göinge 

§ 154 Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola i Skåne 2021 
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§ 144 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD) 
Mats Ernstsson (C) 
 
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 2 december 2021, klockan 08:30. 
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§ 145 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 146 
Information 
 
BUN/2021:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

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

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

- Lokaler 
Verksamhetsförändringar 
Lokalbehov kommande investeringsberedning 
Hasslarödsskolan 
Visslan 
Presidiemöte Samhällsbyggnadsnämnden 
 

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

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

- SKRs genomlysning av gymnasieskolan 
Antal elever är ca 400 inom gymnasieskola 
Bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott 
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- Övrigt 
Samlingslokalbidrag 
Avtal med Östra Göinge kommun ang. Musikskolan 
Återbetalning av barnomsorgsavgifter 
Säkerhetsrutiner 
Fokusmötet den 8 februari  
Pris och Prao i Skåne 
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§ 147 
Extra föreningsstöd hösten 2021 
 
BUN/2021:342   043 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Föreslagen fördelning av extra föreningsstöd hösten 2021 godkänns 
och finansiering sker genom att 845 000 kr anvisas från kommunsty-
relsens anslag till förfogande, verksamhet 94 007, enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2021-10-13, § 164, Beslut om föreningsbidrag. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är genomförd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att ge idrottsföreningar bättre möjligheter att komma igång och starta 
upp verksamheter och fånga tillbaka de som eventuellt valt att inte komma 
efter pandemin. En extra utbetalning för LOK (lokalt aktivitetsstöd) är såle-
des välkommet. Stödet bör beräknas på 2019 års aktiviteter och ett halvt 
stöd beräknas till 422 500 kronor. 
Det är även viktigt att vi behåller alla mötesplatser som finns via byggnads-
föreningar i kommunen som driver bygdegårdar och folketshus för sam-
mankomster och uthyrning. Mötesplatserna är viktiga för många människor 
i Osby kommun, gammal som ung, och en nyckel till en god folkhälsa när 
många ska försöka återgå till ett nytt socialt liv. 
Detsamma gäller kulturverksamheter som inte kunnat ha något program för 
allmänheten under stora delar av 2021. 
Det är ett viktigt signalvärde i att vi inte bara prioriterar idrott utan även 
värnar om vår kultur, kulturhistoria och mötesplatser för alla. 
Bredden gör oss till en attraktiv kommun. 
Förslag på extra stöd är 422 500 kronor som föreningar kan söka. 
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Finansiering 
Aktivitetsstöd (LOK) 422 500 kronor. 
Verksamhetsstöd för kultur och fritidsföreningar 422 500 kronor. 
Finansiering sker genom att 845 000 kronor anvisas från kommunstyrelsens 
anslag till förfogande, verksamhet 94 007. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Extra föreningsstöd hösten 2021”, daterad den 18 novem-
ber 2021, från kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson och förvaltningschef 
Eva Andersson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 18 november 2021. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-13, §164 - Beslut om föreningsbidrag.  
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 148 
Budgetuppföljning per den 30 november 2021 
 
BUN/2021:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 14 decem-

ber 2021. 
 

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 

Tjänsteskrivelsen ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 23 november 
2021, controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-30  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 149 
Uppföljning internkontroll 2021 
 
BUN/2021:5   041 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
- Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämnden den 14 decem-

ber 2021. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska 
årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom 
nämndens ansvarsområde.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade Interna kontrollplan 2021-02-23 
§10. I planen anges vilka risker som ska följas upp, kontrollmoment kopp-
lade till dessa och när uppföljning ska göras. Uppföljningen i augusti har 
genomförts enligt den beslutade planen. 

 

Beslutsunderlag 

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

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 150 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anlägg-
ningar till föreningar 
 
BUN/2021:345   820 

Lars Andreasson (S) deltar ej i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Då Hemgården utgör den enda tillgängliga och lämpliga lokalen i 
Killeberg och ej andra lokaler finns att tillgå för arrangemang, så 
som bröllop, födelsedag, släktträff etc., yrkar vi från alliansen att 
Hemgården undantas från gällande policy och därmed möjliggörs för 
uthyrning med alkoholservering, för dylika arrangemang. 
 

Beslutsgång 

Lars-Anton Ivarsson (M) yrkar, ”Då Hemgården utgör den enda tillgängliga 
och lämpliga lokalen i Killeberg och ej andra lokaler finns att tillgå för ar-
rangemang, så som bröllop, födelsedag, släktträff etc., yrkar vi från allian-
sen att Hemgården undantas från gällande policy och därmed möjliggörs för 
uthyrning med alkoholservering, för dylika arrangemang.” 

Mats Ernstsson (C) och Ewa Bejvel (SD) instämmer i Lars-Anton Ivarsson 
(M) yrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har därmed beslutat enligt 
Lars-Anton Ivarssons (M) yrkande. 
 

Barnkonsekvensanalys 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar 
2021, daterad den 20 oktober 2020. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 151 
Systematiskt kvalitetshjul (årshjul) för barn- och 
utbildningsnämnden 2022 
 
BUN/2021:351   012 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Fastställa reviderat systematiskt årshjul för ärende till barn- och ut-
bildningsnämnden arbetsåret 2022. 
 

- Med tillägget att ”Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och an-
läggningar till föreningar” lägg i årshjulet under november månad. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då det berör en revidering av årshjul. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Årshjul BUN 2022”, daterad den 19 november 2021, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 
”Systematiskt kvalitetshjul för ärende till barn- och utbildningsnämnden för 
2022, reviderad vid AU 21 09 07” föreslagen revidering 21 11 30. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 152 
Osbymodellen 
 
BUN/2021:349   030 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

 

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

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

 
Barnkonsekvensanalys. 

Barnkonsekvensanalys har genomförts. 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

Tjänsteskrivelse ”Osbymodeller”, daterad den 19 november 2021, från för-
valtningschef barn och utbildning, Eva Andersson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 19 november 2021. 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa och om-
sorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymodellen, daterad 
16 november 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 153 
Samverkansavtal Musikskolan Östra Göinge 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 14 decem-
ber 2021. 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 154 
Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola i 
Skåne 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 14 decem-
ber 2021. 

 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


