
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-08  

 

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

klockan 08:30- 11:00  

Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD) 
Mats Ernstsson (C)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Rolf Persson 
Områdeschef grundskola och gymnasiet, Stefan Ekvall 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Nämndsekretrare, Amanda Svensson  
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Lars Andreasson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 14 februari 2022, klockan 08:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 
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 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Lars-Anton Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Lars Andreasson (S)   
 

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2022-02-08  

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-15 Datum då anslaget tas ned 2022-03-10 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Ärendelista 
 

§ 1 Upprop och protokollets justering 

§ 2 Godkännande av dagordning 

§ 3 Information 

§ 4 Årsredovisning bokslut avseende 2021 

§ 5 Tilläggsbudget 2022 

§ 6 Lokalbehov Investeringsplan 2023 - 2026 

§ 7 Intern kontrollplan 2022 

§ 8 Grundskolan, grundsärskola och gymnasiets resultat samt 
kunskapsanalys läsåret 21/22 

§ 9 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

§ 10 Svar från Revisionen av Granskning av det systematiska 
kvalitetsarbetet inom förskolan 

§ 11 Redovisning av anmälda kränkningar och utförda utredningar juli-
december 2021 

§ 12 Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2021 

§ 13 Upphandling av drift för bowling i Osby kommun 

§ 14 Skolpliktsbevakning höstterminen 2021 

§ 15 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

§ 16 Informationshanteringsplan 

§ 17 Arkivbeskrivning 

§ 18 Genomförda granskningar 2019 EY 
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§ 1 
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 måndagen den 14 februari 2022, klockan 08:30. 
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§ 2 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 3 
Information 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

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

- Pandemin 
Hög frånvaro förra veckan, barn och elever 40%, personal 21% 
Aktuellt dagsläge 
Restriktionerna tas bort onsdagen den 9 februari 
Förvaltningen har pandemimöten 2 ggr/vecka 
Vaccinationsstatistik för 12-15 åringar 
 

- Lokaler 
Förskolan Visseltofta 
Gamlebygårdens förskola 
Grundskolans lokalbehov 
Verksamhetsförändringar i lokalerna 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket 
Kontakt med Skolinspektionen angående huvudmannatillsyn 
Elevärende Hasslarödsskolan – är avslutat 
Elevärenden Parkskolan 
 

- Ledningsorganisation grundsärskolan och grundskolan 
Översyn rektors förutsättning 
Rektor – biträdande rektor 
Hänsyn tagen till ny skolorganisation 
Pågående arbete med rektorsgruppen 
 

- SKRs genomlysning av gymnasieskolan 
Bildande av kommunövergripande arbetsgrupp, första mötet 9 feb-
ruari 
 

- Samverkansavtal, uppföljning avtal med Älmhults kommun 
Uppgradering av avtalet angående förskola och grundskola 
 

- Samverkansavtal, Markaryds kommun 
Teckna avtal kring förskola, grundskola och gymnasium 
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- Visseltofta Naturskola 
Annie Svensson stiftelse 
Avsiktsförklaring 
 

- Övrigt 
Skolmiljarden 
Stängning av fritidshem under sommaren 2022, vecka 29-31 
Lärarförbundets skrivelse 
Specialistfunktioner 
Remiss måltidspolicy 
Svar på skrivelse – Osby pastorat 
Huvudmannaplan – implementering av nya kurser 
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§ 4 
Årsredovisning bokslut avseende 2021 
 
BUN/2022:4   049 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 22 februari 
2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Inte aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt barn- och utbildnings-
nämndens årsredovisning för 2021. Verksamhetsberättelsen behandlar årets 
händelser, måluppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning bokslut avseende 2021”, daterad den 31 
januari 2022, från controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Anders-
son. 

Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021, Barn- och utbildningsnämn-
den. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 5 
Tilläggsbudget 2022 
 
BUN/2022:27   040 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 22 februari 2022 och att förvaltningen till nämndens samman-
träde tar fram beslutsunderlag i ärendet. 

 
Beslutsgång 
Yrkande 
Mats Ernstsson (C) yrkar att ”Begära 450 000 kronor i tilläggsbudget för 
drift för att återinföra pedagogisk omsorg i Lönsboda, utöver tilläggsbudget 
för investeringar.” 
Lars Andreasson (S) yrkar att ”Hänskjuta ärendet till barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde den 22 februari 2022 och att förvaltningen till 
nämndens sammanträde tar fram beslutsunderlag i ärendet”. 
 
Överläggning och beslut 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) ställer Mats Ernstssons (C) yrkande 
mot Lars Andreassons (S) yrkande och finner att barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott har beslutat i enlighet med Lars Andreassons (S) 
yrkande.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Inte aktuellt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till tilläggsbudget 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2022”, daterad 31 januari 2022, från con-
troller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 
Tilläggsbudget 2022, investeringar BoU. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 6 
Lokalbehov Investeringsplan 2023-2026 
 
BUN/2022:49   040 

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

 
- Prioritering av lokalbehov för planperioden 2023-2026, med tillägget 

att uppdatera angående Parkskolans lokalbehov på naturbruksområ-
det, antas. 
 

- Översända prioriteringen av lokalbehov 2023-2026 till Samhälls-
byggnadsnämnden. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Tillgodose lokalbehov för att ge barn- och elever bästa förutsättningar att 
vistas och utvecklas i en lärande och funktionell miljö. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska i ett långsiktigt perspektiv påvisa de lo-
kalbehov som finns i verksamheterna utifrån det uppdrag som givits från 
Kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden, rörande verksam-
hetsansvar. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för samtliga skolformer 
och utbildning i Osby kommun samt Kultur- och fritidsverksamhet för 
kommuninvånarna. 
 

Finansiering 

Genom beslut i Kommunfullmäktiges övergripande nämndplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Lokalbehov investeringsplan 2023-2026” daterad 24 janu-
ari 2022 från förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 24 januari 2022. 

Fastighetsinvesteringar 2023 – 2026, daterad 2022-01-28. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 7 
Intern kontrollplan 2022 
 
BUN/2022:5   041 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 22 februari 
2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2022” daterad 28 januari 2022 från control-
ler Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 8 
Grundskolan, grundsärskola och gymnasiets resultat 
samt kunskapsanalys läsåret 21/22 
 
BUN/2022:50   610 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämnden den 22 februari 
2022. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet enbart hanterar en redovisning. Däremot kan ärendet 
indirekt beröra barn då redovisningen i sig kan leda till uppdrag för verk-
samheterna. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år, enligt ett antaget årshjul för nämndens arbete, ska barn- 
och utbildningsförvaltningen till Barn-och utbildningsnämnden redovisa 
resultat och kunskapsanalys för grundskola, grundsärskola och gymnasiet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Grundskolan, grundsärskola och gymnasiets resultat samt 
kunskapsanalys föregående termin” daterad 28 januari 2022 från områdes-
chef Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva Andersson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 9 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
BUN/2022:24   624 

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

 
- Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 godkänns.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet är en beskrivning av föregå-
ende års arbete. Däremot finns barnperspektivet nämnt i patienssäker-
hetsberättelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår ett ökat krav på vård-
givaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att mini-
mera och förebygga vårdskador inom verksamheten. 
Barn och utbildningsnämnden är vårdgivare och är ytterst ansvariga för 
den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska insats 
i Osby Kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse” daterad 17 januari 2022 från 
områdeschef Christel Torstensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats År 2021”, 
daterad den 14 januari 2022, från verksamhetschef och medicinskt lednings-
ansvarig sjuksköterska, Annika Gustavsson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 10 
Svar från Revisionen av Granskning av det 
systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan 
 
BUN/2021:298   000 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden  

 
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag ”Svar på revisionens ut-

redning kring kvalitet i förskolan”, daterad den 27 januari 2022, 
godkänns och antas det som sitt eget. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då ärendet behandlar ett svar till Revisionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
E&Y har på uppdrag av revisionen genomfört en granskning av det 
systematiska kvalitetsarbete i förskolan under 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” EY - Revisionsgranskning- Granskning av det systema-
tiska kvalitetsarbetet inom förskola”, daterad den 12 januari 2022, från om-
rådeschef Christel Torstensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Förslag ”Svar på revisionens utredning kring kvalitet i förskolan”, daterad 
den 27 januari 2022, från områdeschef förskola Christel Torstensson och 
förvaltningschef Eva Andersson. 

Mailkonversation, daterad den 8 september 2021. 

Revisionsrapport – Osby kommun Granskning av systematiska kvalitets-
arbetet inom förskolan”, daterad december 2021, från EY Sara Shamekhi 
och Tyko Ager. 

Missiv ”Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan”, 
daterad den 14 december 2021, från Revisionen, revisionens ordförande 
Margot Malmqvist. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-08  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 11 
Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningar juli-december 2021 
 
BUN/2022:33   607 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
- Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden den 22 februari 

2022. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn indirekt. Dock görs ingen barnkonsekvensanalys då 
ärendet berör en redovisning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I skollagen kapitel 6 § 7 anges huvudmannens skyldighet att förebygga 
och förhindra kränkande behandling. 
"Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga 
och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.  
I syfte att informera Barn- och utbildningsnämnden om läget på kom-
munens gymnasieskolor och vuxenutbildning redovisas vid två tillfällen 
per år antal anmälda kränkningar och utförda utredningar. Barn- och 
utbildningsförvaltningen genomför informationsinsatser i de olika skol-
formerna två tillfällen per år. Där klargörs personalens anmälningsskyl-
dighet till rektor då ett barn anser sig ha blivit utsatt för eller misstänks 
ha utsatts för kränkande behandling i samband med verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av anmälda kränkningar och utförda 
utredningen juli – dec 2021”, daterad den 24 januari 2022, från verk-
samhetsutvecklare Lena Bertilsson och förvaltningschef Eva Anders-
son. 
 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 12 
Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 
2021 
 
BUN/2022:32   600 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag barn- och utbildningsnämnden 

- Redovisningen av inkomna klagomål och synpunkter för 2021 god-
känns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet är en redovisning av klagomål och synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Skollagen (2010:800) ska huvudmannen som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet ha en fungerande rutin för att ta emot och 
utreda klagomål mot huvudmannens verksamheter. 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten 
dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. 
Barn- och utbildningsförvaltningens rutin för klagomål finns beskriven på 
kommunens hemsida. Där finns också en blankett som kan användas vid 
klagomål. På kommunens hemsida finns även en övergripande digital tjänst 
”Synpunkter och felanmälan” där det kan lämnas synpunkter till alla 
förvaltningar. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2021 tagit emot sammanlagt 
18 klagomål.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2021”, 
daterad 21 januari 2022, från administratör Jane Mårtensson och förvalt-
ningschef Eva Andersson. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 13 
Upphandling av drift för bowling i Osby kommun 
 
BUN/2021:255   050 

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

- Genomföra en upphandling i form av en tjänstekoncession. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hyres-och entreprenadavtal för bowlingaktiviteter har under lång tid varit 
föremål för diskussioner och olika slag av förhandlingar. Osby kommun har 
ett hyresavtal med Pannan fastighetsservice AB sedan 2011 07 01. Lokalen 
hyrs ut i andra hand till Osby Bowlingcenter AB som bedriver bowlingverk-
samhet. Avtalet med bowlingcenter upphör 2022 06 30 och ny upphandling 
ska påbörjas. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Tjänstekoncession Osby bowlinghall”, daterad 4 februari 
2022, från enhetschef Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Tilläggsavtal Bowlingcenter AB Osby kommun 2018-12-20. 

Avtal Pannan fastighetsservice AB 2011-07-01. 

BUN beslut §131 Bowlinghall Osby kommun 2019-09-17. 

Skrivelse till kommunstyrelsen 2018-10-08. 

Hyreskontrakt Osby kommun - Osby Bowlingcenter AB 2020–2022. 

Bilaga 1 – ritning. 

Hyresavtal bilaga 2, 3 och 4. 

Bilaga avstående besittningsskydd. 

Kravspecifikation 2022-01-24. 

Beslut om upphandling tjänstkoncession 2021-10-11. 
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Tjänstekoncessionsavtal. 

Tjänstekoncessionsunderlag utkast. 

 

 

Beslutet skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 14 
Skolpliktsbevakning höstterminen 2021 
 
BUN/2022:12   610 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottbeslut 

Förslag barn- och utbildningsnämnden  

- Redovisningen av skolpliktsbevakningen för höstterminen 2021 
godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet är en redovisning av ett underlag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten motsvaras av en rätt till 
utbildning och kan fullgöras i en skola med offentlig huvudman eller i en 
skola med enskild huvudman.  
Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt ligger på flera parter. Hem-
kommunens ansvar är att se till att de skolpliktiga barnen som inte går i 
kommunens grundskola eller grundsärskola får föreskriven utbildning. 
Kommunen har ansvar för att eleverna i kommunens skolor fullgör sin ut-
bildning och det gäller alla elever, även elever från andra kommuner som 
går i Osby kommuns skolor. Vårdnadshavare har sitt ansvar för att se till att 
barnet fullgör sin skolplikt.  
För att säkerställa att de barn som är skolpliktiga i Osby kommun får före-
skriven utbildning, samt att säkerställa att de elever som går i kommunens 
grundskolor fullgör sin skolplikt arbetar Osby kommun enligt Rutin för be-
vakning av skolplikt. Två gånger per år informeras barn- och utbildnings-
nämnden om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolpliktsbe-
vakning. 
Under höstterminen 2021 kan konstateras att frånvaron med största anledning 
beror på smitta, hushållsmitta eller stor oro att insjukna i Covid-19.  
Skolorna har följt restriktioner och riktlinjer gällande Covid-19. Den restrik-
tiva hållningen mot att komma till skolan med förkylningssymtom samt 
bestämmelser om hemkarantän har påverkat skolfrånvaron under hösttermi-
nen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Skolpliktsbevakning höstterminen 2021” daterad 21 janu-
ari 2022 från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva An-
dersson. 
Rutin ”Skolpliktsbevakning”, daterad 2019-01-24. 
Skrivelsen ”Skolpliktsbevakning höstterminen 2021”, daterad 2022-01-21, 
från barn och utbildning, Jane Mårtensson, 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 15 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
 
BUN/2022:31   026 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Informationen kring systematiskt arbetsmiljöarbete godkänns. 
 

- Överlämna arbetsmiljörapporten till Barn- och utbildningsnämnden i 
enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
för vidare analys i förvaltningen. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt – enbart en redovisning av arbetsmiljöarbete.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen 
genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna 
uppföljning ska dokumenteras.  
I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat 
under året.  
Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska ar-
betsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive förvaltning. Rapporten innehål-
ler tillbud- och olycksfallsstatistik från KIA. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” daterad 21 januari 
2022 från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Anders-
son. 
Översikt över händelser Osby kommun - Arbetsmiljörapport barn och ut-
bildning 2021. 
Checklista, skyddsrond, Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 16 
Informationshanteringsplan 
 
BUN/2022:28   004 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Informationshanteringsplanen för barn- och utbildning godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. Ärendet behandlar enbart en plan för informations-
hantering.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2017-04-24 §50 antagit arkivreglemente för Osby 
kommun.  

Alla handlingar som kommer in eller upprättas inom Barn- och utbildnings-
förvaltningen tillhör myndigheten. Av informationshanteringsplanen fram-
går vilka handlingar som ska bevaras, var de ska förvaras samt när de ska 
gallras. 
Planen ska ses över minst en gång om året och utöver det revideras vid för-
ändringar som påverkar informationsförvaltningen. Förändringar i myndig-
hetens arkivbildning ska meddelas arkivmyndigheten och arkivarien. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Informationshanteringsplan”, daterad 21 januari 2022, 
från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 90 - Informations-
hanteringsplan för Osby kommun. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 17 
Arkivbeskrivning 
 
BUN/2022:30   004 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 

- Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 
den 21 januari 2022, antas. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det enbart behandlar arkivbeskrivning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning.  

Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som kan 
finnas i myndighetens arkiv samt hur arkivet är organiserat. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Arkivbeskrivning” daterad 21 januari 2022 från administ-
ratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson 

Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2022-01-21. 

Organisationskarta över Barn- och utbildningsförvaltningen, daterad  
2022-01-21. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 18 
Genomförda granskningar 2019 EY 
 
BUN/2022:52   007 

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

 
- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen och 

godkänt redovisningen. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet hanterar en redovisning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen via EY gör årligen ett antal revisionsgranskningar av de olika 
verksamheterna. Dessa revisioner åtföljs av redovisning av granskningen 
och rekommendationer kring det fortsatta arbetet. I detta ärende följs de 
revisioner upp som gjorts under 2019. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av genomförda granskningar 2019 EY”, date-
rad 28 januari 2022, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Uppföljning av 2019 års granskningar Osby kommun, daterad december 
2021, från Sofia Holmberg och Tyko Ager, EY. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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