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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 09:00-11:20

Beslutande

Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Marie Winther (V), tjänstgör för Daniel Landin (S)
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande, §§ 42-46
Erling Persson (L), tjänstgör för Fredrik Johansson-Nord (M)
Lars Andreasson (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Ida Gustafsson (C)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Lars Andreasson (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 4 maj 2020, klockan 11:30.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Eva Andersson
Controller, Cindy Balte
T.f. enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marit Löfberg

Ordförande
Lars Anton Ivarsson (M)
Justerare
Lars Andreasson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2020-05-27
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§ 42

Upprop och protokollets justering

§ 43

Godkännande av dagordning

§ 44

Information

§ 45

Anmälningar

§ 46

Anmälan av delegationsbeslut

§ 47

Budgetuppföljning per den 31 mars 2020

§ 48

Årshjul 2020, barn- och utbildningsnämnden

§ 49

Osby Bowlinghall

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden

§ 42
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde:
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Marie Winther (V), tjänstgör för Daniel Landin (S)
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande, §§ 42-46
Erling Persson (L), tjänstgör för Fredrik Johansson-Nord (M)
Lars Andreasson (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Ida Gustafsson (C)
Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll.
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll
justeras måndagen den 4 maj 2020, klockan 11:30.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden

§ 43
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden

§ 44
Information
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Eva Andersson informerar:
-

Aktuell lägesrapport pandemi
Barn- och utbildningsförvaltningen har goda rutiner.
Låg elevfrånvaro och låg personalfrånvaro.
Öppna förskolan stängdes den 18 mars.
PRAO skjuts upp till hösten. Praktik och APL genomförs.
Sagostunder på biblioteket hålls digitalt.
Rutiner för hämtning och lämning på förskola och fritidshem.
Rutiner är framtagna om eventuellt skolor kommer att stängas.
Rutiner för kost och matköer.
Rutiner för distansundervisning på gymnasiet.
Bokning av lokaler är stoppad.
Det blir ingen skolavslutning i kyrkan.
Angående studentavslutningen inväntas direktiv från Folkhälsomyndigheten.
På www. osby.se finns mer information om påverkan på
verksamheten.
Matpaket till gymnasieelever kommer att finns från den 7 maj.
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
bevaka hur andra kommuner har löst frågan med de elever som går
sin gymnasieutbildning i annan kommun än hemkommunen.
Musikskolan kommer att starta undervisningen igen och då är det
”en till en – undervisning” och längre fram kommer distansundervisning att testas.
Förvaltningen har gjort en inventering av vilka inom personalen som
har någon form av sjukvårdsutbildning, t.ex. sjuksköterska, för att
eventuellt kunna gå in vid behov och arbeta inom annan förvaltning.

-

Justerandes sign

Lokalfrågor:
Hasslarödsskolan
Provtagningen är gjord, inga beslut är tagna angående lokalerna.
Doften som finns är ofarlig.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden

Örkenedsskolan
Inget nytt just nu. Dofter finns och man har kontroll på det.
Nya förskolorna
Allt löper på enligt plan.
-

Gymnasieutredning
Förvaltningen, rektorer och presidiet har träffats för att bland annat
diskutera hur många elever gymnasiet i Osby ha, hur många elever i
varje klass och lokalernas storlek.

-

Presidesmöte med Älmhults kommun
Träff hålls i början av april och träff på tjänstemannanivå sker under
augusti månad.
Pågående avtal finns med Älmhults kommun angående
gymnasieutbildning.

-

Kommunförbundet Skåne - förstatligande av skolan
Förvaltningschefer i Skåne har varit remissinstans för utredningen.

-

Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
Det finns inga nya ärenden.

-

Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Det finns inga nya ärenden.

-

Övrigt
Rekrytering av ny verksamhetsutvecklare är klar.
Förvaltningsrätten har avslagit överklagan angående Visseltofta
skola.
Skrivelse från IBK Osby.

Lars Andreasson (S) ställer frågan om Calcio-resan.
Förvaltningschef Eva Andersson svara att hon ska kontrollera hur det ser ut
och återkommer med svar.
June Jönsson (S) ställer frågan angående paviljongen som ska flyttas till
Visseltofta.
Förvaltningschef Eva Andersson svara att det är på gång enligt plan.
Erling Persson (L) ställer frågan hur det ser ut med föreningssamarbetet,
trygghetssamverkan med rotary och Lions.
Förvaltningschef Eva Andersson svara att på grund av rådande omständigheter så är det vilande just nu.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 45
Anmälningar
-

Justerandes sign

Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden

§ 46
Anmälan av delegationsbeslut
BUN/2020:125 613
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 delegationsordning. 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 utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Delegationsbeslut tagna 1 mars – 31 mars 2020,
barn- och utbildningsförvaltningen
Delegationslista:
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsdatum
mars 2020

Antal beslut
fyrtiosex (46)

Delegationsbeslut tagna 1 mars – 31 mars 2020,
barn- och familjeenheten
Delegationslistor
Ärendetyp
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Familjerätt

Beslutsdatum
mars 2020
mars 2020

Antal beslut
tjugoåtta (28)
tio (10)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden, Lars-Anton Ivarsson:
Halvera terminsavgiften för deltagande i Musikskolan vårterminen 2020.
Beslutsdatum den 3 april 2020
Dnr BUN/2020:125

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

IVIOSBY
~

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9(11)

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Barn- och utbildningsnämnden

§ 47
Budgetuppföljning per den 31 mars 2020
BUN/2020:2 042
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Budgetuppföljningen, per den 31 mars 2020, med en negativ avvikelse på 5 461 tkr, godkänns.

-

Förvaltningschefen får i uppdrag att tillsammans med verksamhetscontroller ta fram förslag till budgetanpassningar. Förslagen överlämnas till ordföranden.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter utfall i mars, april, augusti och oktober).
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att
nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 21 april 2020, från
verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
”Uppföljning mars 2020, barn- och utbildningsnämnden”.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Eva Andersson
Controller, Cindy Balte

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 48
Årshjul 2020, barn- och utbildningsnämnden
BUN/2020:130 006
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens årshjul för arbetsåret 2020, daterad
den 21 april 2020, fastställs.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden upprättar ett årshjul inför varje arbetsår, innehållande en planering för beslut och informationsärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens årshjul”, daterad den 8
april 2020, från förvaltningschef Eva Andersson.
”Årshjul” från barn- och utbildning.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningsledning
Central administration på barn och utbildning

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 49
Osby Bowlinghall
BUN/2020:129 828
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare beslutsunderlag i ärendet.

-

Extrainsatt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 12 maj 2020 för att ta beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 17 december 2019, § 179.
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 10 december 2019, § 170.
Tilläggsavtal mellan Bowlingcenter AB Osby kommun, daterat den 20 december 2018.
Avtal mellan Bowlingcenter AB och Osby kommun, daterat den 19 april 2017.
Avtal mellan Pannan Fastighetsservice AB och Osby kommun, daterat den 26
april 2011.
”Skrivelse adresserad till Kommunstyrelsen”, daterad den 8 oktober 2018, från
Daniel Sjöberg, ordförande i BK Kul Osby, Patrik Håkansson, ordförande i
Osby BS, Dan Åkerberg, ordförande i Osby PBS och Dan Åkerberg ordförande
i Team Osby.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
T.f. enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

