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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby klockan 08:30-10:30
Ajournering under § 35, Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta, kl. 10:17-10:22.

Beslutande

Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Benny Frostensson (S), tjänstgör för Daniel Landin (S)
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Erling Persson (L), tjänstgör för Fredrik Johansson-Nord (M)
Marie Winther (V), tjänstgör för 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

Ewa Bejvel (SD)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 2 april 2020, klockan 08:30.

Tjänstepersoner m.fl.:
Vik. förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef gymnasie-/vuxenutbildning,
Stefan Ekvall
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
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

2020-03-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2020-04-27

26-41
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§ 26

Upprop och protokollets justering

§ 27

Godkännande av dagordning

§ 28

Information

§ 29

Namn på de nya förskolorna i Lönsboda och Osby tätort

§ 30

Preliminär gymnasieantagning

§ 31

Anmälningar

§ 32

Anmälan av delegationsbeslut

§ 33

SEKRETESS - Vitesföreläggande vid frånvaro - skolplikt

§ 34

Kartläggning mobilfri skola i Osby kommun

§ 35

Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta

§ 36

Utökning skolskjuts läsår 2020/2021

§ 37

Remissvar Utbildningsdepartementets - Universitets- och
högskoleenhetens promemoria kring "Ökad kompetens om
neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i
lärarutbildningar"

§ 38

Remissyttrande för regional kulturplan för Skåne 2021-2024, Region
Skåne

§ 39

Överenskommelse Osbymodellen

§ 40

Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem

§ 41

Svar på medborgarförslag - Handlingsplan för identifikation och stöd
för särskilt begåvade elever, från Fredrik Nilsson

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 26
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde:
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Benny Frostensson (S), tjänstgör för Daniel Landin (S)
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Erling Persson (L), tjänstgör för Fredrik Johansson-Nord (M)
Marie Winther (V), tjänstgör för Lars Andreasson (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för 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 torsdagen den 2 april 2020, klockan 08:30.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 27
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 28
Information
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Eva Andersson informerar:
-

Coronaviruset, krisledning och rutiner och planer för eventuell
pandemi
Det har tillsatts en pandemigrupp i kommunen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har en krisledningsgrupp som
gör träffas dagligen.
Gymnasie- och vuxenutbildningen har undervisning på distans som
fungerar mycket bra.
Viktigt är att avgångsklasserna, grundskolans 9:or och gymnasiets
3:or, ska få sina slutbetyg.
Kartläggning av har gjorts av personal som har annan yrkeskunskap.

-

Bowlinghallen och dess verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar inte om avtalet med
Bowlinghallen.
Ärendet kommer att hänskjutas till kommunstyrelsen.

-

Kultur och fritid, verksamheten
Information lämnas vid ett senare tillfälle

-

Fullmäktigeberedningen för kultur- och fritidsanläggningar
Information lämnas vid ett senare tillfälle

-

Uteförskolan
Information lämnas vid ett senare tillfälle

-

Lokalfrågor:
Förskolan i Visseltofta: Viljeinriktningen för ny förskolelokal i
Visseltofta är att flytta befintliga förskolelokaler i Killeberg till
Visseltofa. Denna viljeinriktning har barn- och utbildningsnämnden
meddelat samhällsbyggnadsnämnden.
Hasslarödsskolan: Inväntar slutrapporten på mögelanalysen.
Örkenedskolan: Processen löper på, projekteringen är påbörjad.
Framkommit att det är dålig lukt och luft i Örkenedskolan, bygg- och
miljö samt samhällsbyggnadsförvaltningen är informerade.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

-

Budgetinformation
Kortfattad budgetinformation, utifrån besparingarna kan en extra
simhallstjänst inte tillsättas.

-

Barn- och utbildningsnämndens årshjul
Kommer att fastställas på kommande barn- och utbildningsnämnd.

-

Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
Finns inga pågående ärende.

-

Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Finns inga pågående ärende.

-

Barn- och utbildningsnämndens träff med kommunstyrelsens
arbetsutskott den 25 mars 2020
Träffen är inställd.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 29
Namn på de nya förskolorna i Lönsboda och Osby
tätort
BUN/2020:101 616
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Nya förskolan i Lönsboda får namnet Skogsgården.

-

Nya förskolan i Osby får namnet Rönnegården.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn indirekt.
Sammanfattning av ärendet
Under förutsättning att kommunstyrelsen gör ändring i delegationsordningen för namngivning av enheter beslutar barn- och utbildningsförvaltningen
om namngivning av nya förskolor i Lönsboda och Osby.
I juni 2020 kommer den nya förskolan i Lönsboda med 8 avdelningar att stå
klar för invigning.
I november 2020 beräknas den nya förskolan med 10 avdelningar i Osby
tätort vara klar för inflyttning.
Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det är av vikt att snarast möjligt namnge de nya förskolorna.
Det namnförslag som föreslås av rektorer, områdeschef och förvaltningschef
utifrån barnens förslag är Skogsgårdens förskola i Lönsboda och Rönnegårdens förskola i Osby.
Både Skogsgården och Rönnegården har en anknytning till Lönsboda och
Osby som orter och områden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Namngivning av nya förskolor”, daterad den 12 mars
2020, från vik. förvaltningschef Eva Andersson.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen för anmälan
Kommundirektör, Petra Gummeson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 30
Preliminär gymnasieantagning
BUN/2020:97 617
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Preliminärt programutbud med antal platser för gymnasiet i Osby
kommun avseende läsåret 2020-2021, enligt förslaget ”Utbud av
program och inriktningar på Gymnasieskolan Ekbackeskolan läsår
20/21 samt utbud och inriktningar på Yrkesskolan läsår 20/21”,
godkänns.

-

Slutlig organisation för programutbud med antal platser till gymnasiet i Osby kommun för läsåret 2020-2021 beslutas av barn- och
utbildningsnämnden vid nämndens möte i juni.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn direkt.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och
inriktningar till gymnasiet som Osby kommun ska erbjuda. Detta beslut ska
bygga på en tänkt organisation som kan matcha sökunderlaget till Osby
kommuns gymnasium. Beslutet ska ta hänsyn till pedagogiska, ekonomiska
och verksamhetsmässiga förutsättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Preliminär Gymnasieorganisation 20/21”, daterad den 5
mars 2020, från områdeschef gymnasie/vuxenutbildning Stefan Ekvall och
vik förvaltningschef Eva Andersson.
Förslag på programutbud för gymnasieskolan i Osby kommun läsår 20/21.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 5 mars 2020.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef gymnasie-/vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Verksamhetsutvecklare, Ingrid Ullsten
Controller, Cindy Balte

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 31
Anmälningar
-

Justerandes sign

Inga handlingar finns anmälda till sammanträdet.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 32
Anmälan 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 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 februari 2020 – 29 februari 2020,
barn- och utbildningsförvaltningen
Delegationslista:
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsdatum
februari 2020

Antal beslut
fyrtiosju (47)

Delegationsbeslut tagna 1 februari 2020 - 29 februari 2020,
barn- och familjeenheten
Delegationslistor
Ärendetyp
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Familjerätt

Beslutsdatum
februari 2020
februari 2020

Antal beslut
trettiofem (35)
tre (3)

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 33
SEKRETESS Vitesföreläggande vid frånvaro - skolplikt
BUN/2020:65 610
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Sammanfattning

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys, daterad den 5 februari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Vitesföreläggande vid frånvaro”, daterad den 20 mars
2020, från vik. förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 5 februari 2020.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vårdnadshavarna
Rektor Örkenedsskolan, Helen Thompson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Förvaltningschef, Eva Andersson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 34
Kartläggning mobilfri skola i Osby kommun
BUN/2020:90 611
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Kartläggning av mobilfri grundskola godkänns.

-

Grundskolans mobilanvändande regleras i grundskolornas ordningsregler, vilka beslutas av rektor.

Barnkonsekvensanalys
Elever i grundskola berörs av beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen 12 januari 2018 till kommunfullmäktige anser Elin
Mannheimer och Roland Anvegård att det bör inrättas en kartläggning av
hur mobilanvändandet i skolan uppfattas av elever och samtliga yrkesgrupper i skolan.
Kommunfullmäktige begär yttrande från barn- och skolnämnden gällande
motionen angående kartläggning mobilfri skoltid i Osby kommun.
Områdeschef för grundskola genomför tillsammans med rektorer en kartläggning av elever och personals uppfattning av mobilanvändandet.
Alla skolor och fritidshem ska enligt skollagen ha ordningsregler.
Ordningsreglerna ska tas fram tillsammans med eleverna och följas upp.
Rektor beslutar om ordningsreglerna. Det är i dessa användandet av
mobiltelefon regleras. Ordningsreglernas syfte är att upprätthålla trygghet
och studiero. De är en del av skolans förebyggande och främjande arbetet
för att skapa en trygg lärmiljö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Kartläggning av mobilfri grundskola”, daterad den 2 mars
2020, från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och vik. förvaltningschef Eva Andersson.
Skrivelse ”Kartläggning av mobilfri grundskolan”, daterad den 17 mars
2020, från områdeschef grundskola, Jessica Jönsson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 5 mars 2020.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Skrivelse ”Klockarskogsskolans ordningsregler” daterade den 28 november
2019.
Skrivelse ”Hasslarödsskolan 4-6 ordningsregler”.
Skrivelse ”Hasslarödsskolan 7-9 ordningsregler” reviderad höstterminen
2019.
Skrivelse ”Hasslarödsskolan 7-9 trivselregler.
Skrivelse ”Örkenedskolan rättigheter/ansvar”.
Skrivelse ”Parkskolan 7-9DE ordningsregler”, reviderad 21 augusti 2019.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Rektorer grundskola
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Central barn- och elevhälsa

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 35
Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta
BUN/2020:52 633
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Omsorg på förskolan (Toftagården) för fritidshemseleverna ska
fortsatt erbjudas på morgonen.
På eftermiddagen åker fritidshemseleverna med skolskjutsen tillbaka
till Visseltofta men någon omsorg för fritidshemseleverna kommer
inte att erbjudas på eftermiddagarna.

Beslutsgång
Ewa Bejvel (SD) yrkar att ”Omsorg på förskolan (Toftagården) för fritidshemselever i Visseltofta ska fortsatt gälla.”
June Jönsson (S) yrkar att ”Omsorg på förskolan (Toftagården) för fritidshemseleverna ska fortsatt erbjudas på morgonen. På eftermiddagen åker
fritidshemseleverna med skolskjutsen tillbaka till Visseltofta men någon
omsorg för fritidshemseleverna kommer inte att erbjudas på eftermiddagarna”.
Ajournering begärs.
Efter ajourneringen drar Ewa Bejvel (SD) tillbaka sitt yrkande.
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) ställer förvaltningens förslag
”Omsorg på förskolan (Toftagården) för fritidshemselever i Visseltofta från
och med läsåret 2020/2021 avslutas. Eleverna har hela sin fritidshemsverksamhet förlagd på den skolenhet de tillhör.”
mot June Jönsson (S) yrkande ”Omsorg på förskolan (Toftagården) för
fritidshemseleverna ska fortsatt erbjudas på morgonen. På eftermiddagen
åker fritidshemseleverna med skolskjutsen tillbaka till Visseltofta men
någon omsorg för fritidshemseleverna kommer inte att erbjudas på
eftermiddagarna”.
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) finner att June Jönsson (S) yrkande är
bifallet.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Därmed har barn- och utbildningsnämnden beslutat ”Omsorg på förskolan
(Toftagården) för fritidshemseleverna ska fortsatt erbjudas på morgonen.
På eftermiddagen åker fritidshemseleverna med skolskjutsen tillbaka till
Visseltofta men någon omsorg för fritidshemseleverna kommer inte att
erbjudas på eftermiddagarna”.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges möte den 8 april 2019 beslutades om nedläggning
av Visseltoftaskolan med start läsåret 2019/2020. I samband med detta beslut erbjöds berörda elever möjlighet att under läsåret 2019/2020 åka med
sista skolskjutsen till Visseltofta, för att ha omsorg på förskolan (Toftagården).
Vid barn och utbildningsnämndens möte den 22 oktober 2019 gavs barn och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån genomförd utredning och uppföljning, formulera förslag till beslut gällande omsorg 2020/2021.
Enligt Skollagen 10 kap §32 finns det inte någon reglerad rätt för en elev att
få kostnadsfri skolskjuts till och från fritidshemmet. Beslut om omsorg i
Visseltofta gör att vi inte förhåller oss likvärdigt i denna bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Omsorg för fritidshemselever i Vissesltofta”, daterad den
2 mars 2020, från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och vik. förvaltningschef Eva Andersson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Rektor Toftagården
Rektorer grundskola
Skolskjutssamordnare, Tina Johansson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 36
Utökning skolskjuts läsår 2020/2021
BUN/2020:92 620
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Utökning av ordinarie skolbusspool med en buss (11 manna) under
läsåret 2020/21.

Barnkonsekvensanalys
Elever inom grundskola som är berättigade skolskjuts berörs av beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anledningarna till behov av utökning med en buss under läsåret 20/21 är
följande:
- Under läsåret 20/21 ökar antalet elever som har rätt till skolskjuts från
Visseltofta från 30 till 38. Två elever åker i dagsläget i mån av plats då
de är boende i Älmhults kommun och är inräknade i ovanstående siffor.
En större buss (50 manna) är inte möjlig att använda på dessa sträckor
då de innefattar små vägar med begränsad framkomlighet.
- För att kunna förhålla sig till timplaneregleringarna behövs denna extra
buss även för Killebergsskolan. Elever måste åka buss till någon av
grundskolorna i Osby tätort för att få tillgång till språkval, idrott och
vissa andra praktiska ämnen. Detta tar tid av den timplanereglerade delen och gör att deras skoldag behöver förlängas, vilket påverkar belastningen av ordinarie busspool.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Utökning av skolbuss läsår 2020/2021”, daterad den 5
mars 2020, från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och vik. förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 5 mars 2020.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef grundskola. Jessica Jönsson
Rektorer grundskolan
Skolskjutssamordnare, Tina Johansson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-24
Barn- och utbildningsnämnden

§ 37
Remissvar Utbildningsdepartementets - Universitetsoch högskoleenhetens promemoria kring "Ökad
kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex
och samlevnad i lärarutbildningar"
BUN/2020:49 620
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Anta förvaltningens ”Remissvar gällande Utbildningsdepartementets
Universitet och högskoleenhetens promemoria kring ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevande i lärarutbildningar”, daterad den 19 februari 2020, från Barn och utbildning, som sitt eget och sända remissvaret till Utbildningsdepartementet.

Barnkonsekvensanalys
Berör ej barn, endast tjänstemän.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har av Regeringskansliet tillfrågats om att delta i en remissomgång gällande ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter
och sex och samlevnad i lärarutbildningar.
Förvaltningen har kommenterat promemorian på ett antal punkter enligt
remissvaret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Regeringskansliet-Utbildningsdepartementet”, daterad den
5 mars 2020, från vik. förvaltningschef Eva Andersson.
Promemoria ” Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex
och samlevnad i lärarutbildningarna”, daterad den 20 januari 2020, från Regeringskansliet, utbildningsdepartementet,
Remiss ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och
samlevnad i lärarutbildningarna”, daterad den 20 januari 2020, från rättschef
Eva Lenberg, Regeringskansliet.
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Remissvar ”Remissvar gällande Utbildningsdepartementets Universitet och
högskoleenhetens promemoria kring Ökad kompetens om neuropsykiatriska
svårigheter och sex och samlevande i lärarutbildningar”, daterad den 19
februari 2020, från Barn och utbildning.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildningsdepartementet, u.remissvar@regeringskansliet,se
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef gymnasie-/vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Centrala barn- och elevhälsan
Ordförande i Funkisrådet, Pål Nilsson (KD)
Sekreterare i Funkisrådet, Marie Johnsson
Som anmälan till kommunstyrelsen
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§ 38
Remissyttrande för regional kulturplan för Skåne 20212024, Region Skåne
BUN/2020:81 800
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Remissvar på utredningen ”Regional Kulturplanen för Skåne 20212024” lämnas enligt tjänsteskrivelse ”Remissvar Kulturnämnden,
Region Skåne”, daterad den 21 februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är ett regionalt prioriteringsverktyg och ett underlag i dialogen om statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Kulturplanen är framtagen i samverkan med och i samråd med Skånes
kommuner och kulturliv, och pekar ut Region Skånes utvecklingsfokus för
att nå de nationella och regional kulturpolitiska målen. Kulturplanen resurssätts årligen i kulturnämndens verksamhetsplan och budget under planperioden.
Kulturplanen vilar på tre bärande principer som är utgångspunkten för region Skånes kulturpolitik: kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund
och kulturens kraft i samhällsbygget. Tillsammans med de kulturpolitiska
målen utgör principerna ett fundament för det långsiktiga utvecklingsarbetet
i Skåne.
Region Skåne vill agera som en strategisk möjliggörare och flytta fram positionerna när det gäller att skapa förutsättningar för ett rikt och inkluderande kulturliv som bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Globala megatrender som klimatförändringar, globalisering, migration, urbanisering, den demokratiska utvecklingen och digitaliseringen medför nya utmaningar som inta bara kan knytas till enskilda
konst- eller kulturområden, utan är gemensamma för sektorn. Därför fokuserar kulturplanen på tvärgående utvecklingsområden som utgår från en helhetssyn på de utmaningar och möjligheter som finns på kulturområdet. Kulturplanens utvecklingsområde ska bidra till en väl fungerande kulturell infrastruktur för produktion och förmedling av konst och kultur, där erfarenheter kan delas, kompetens överföras och upplevelser spridas.
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Konsten och kulturen står i centrum i arbetet med kulturplanens utvecklingsområde. Region Skånes kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbetet inom antal konst- och kulturområden, i planen benämnda som verksamhetsområden. Några av dem är definierade i den statliga förordningen
(2010:2012) om fördelningen av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, medan andra är definierade av Region Skåne i dialog med kommunerna och kulturlivet. Den regional kulturplanen inkludera allts flera verksamhetsområden än vad dem statliga förordningen kräver och omfamnar
hela det regionala kulturpolitiska uppdraget. Utvecklingsambitionerna, snarar än var pengarna kommer ifrån är i fokus i kultursamverkansmodellen i
Skåne.
Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning? Är det något perspektiv som saknas?
Kommentar: Osby kommun ställer sig positiv till de fem prioriterade utvecklingsområdena och att Region Skåne vill agera som en
strategisk möjliggörare och flytta fram positionerna när det gäller att
skapa goda förutsättningar för ett rikt och inkluderande kulturliv.
Vi vill även lyfta fram vikten av den medskapande delen av kulturen
där musikskolan är en viktig del och där delaktigheten i aktivt skapande processer är värdefullt
Den nyligen presenterade kulturanalysens samlade kunskap visar på
tydliga samband mellan delaktighet i kulturlivet och socioekonomiska faktorer. Man kunde där se att de reformer och satsningar som
hittills genomförts för att bredda delaktigheten varit otillräckliga för
att bryta dessa samband. Vi vill möta med en bredd av kulturyttringar som möter, utvecklar och engagerar medborgarna. Vi vill också
undanröja hinder för deltagande och inkluderande, inte minst geografiska och sociala. Kultur, som i detta sammanhang är ur ett estetiskt perspektiv, ska vara något som speglar det samhälle vi lever i
och något som man som medborgare ska kunna relatera till. I många
delar av landet präglas kulturutbudet av sårbarhet då det är knutet till
ett fåtal aktörer. Om kommuners och regioners ansträngda ekonomi
leder till nedskärningar på kulturområdet kan detta komma att slå
hårt mot kulturutbudet i delar av landet, och därmed mot likvärdigheten. Osby kommun kan inte se att man gjort någon barnkonventionsanalys på remissen när barn och unga är en prioriterad grupp och
saknar även seniorers perspektiv när man vet att denna åldersgrupp
ökar och att även de ska kunna ha rikt folkhälso- och kulturliv.
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-

Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? Hur ser ni att den regionala kulturplanen kan utgöra
ett stöd i ert eget arbete?
Kommentar: Osby kommun har ett kultur- och fritidspolitiskt program 2015-2022 som godkändes på kommunfullmäktige 2015-06-16
och en biblioteksplan för 2019- 2022 som godkändes i kommunfullmäktige 2019-02-27. I den planen jobbar vi mot dessa målen:
-

År 2022 har antalet besökare till folkbiblioteket i Osby
kommun ökat med 10 % jämfört med år 2018. Målet mäts
via Kolada.se, besök på hemsidan och Youtube.

-

År 2022 ska antalet utlån till barn och unga ha ökat med 10
% jämfört med år 2018. Målet mäts via Kolada.se

-

År 2022 ska 100 % av personalen på biblioteket ha fått utbildning i bemötande/värdskap samt ha fått tillgängliggöra
sig kunskap om behov/önskemål hos de olika målgrupperna
som biblioteket vänder sig till.

Sedan 2017 har vi även en verksamhetsplan för kultur och fritid som
revideras årligen utifrån fullmäktiges målområden och barn och utbildningsnämndens nämndmål. I denna planen lägger vi stor vikt vid
följande:
-

-

Kultur och fritid ska arbeta för tillgängliga, attraktiva och
hållbara mötesplatser som främjar delaktighet i samhället
Kultur och fritid ska erbjuda och synliggöra en bredd av aktiviteter och arrangemang med hög kvalité som ger kommuninvånarna möjlighet att utvecklas
Kultur och fritid skall aktivt visa och främja ett normkritiskt
synsätt och positivt påverkar attityder och värderingar

Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni
förslag på förändring av formerna för er dialog med Region
Skåne under nästa planperiod?
Kommentar: Osby kommun ser positivt på de övergripande strategierna för samverkan. Av särskild vikt är att ha ett gemensamt fokus
på konst och kulturutveckling ur ett helhetsperspektiv och att man
möjliggör så att hela Skånes bredd och spets kommer att tas tillvara
på.
Det är av stor vikt att kulturens roll inom andra områden som till exempel vården, skolan, näringslivet, stadsplaneringen och arbets-
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marknaden lyfts fram och utvecklas tillsammans med relevanta aktörer.
Osby kommun ser positivt på att hela Skåne ska leva och vill poängtera vikten av att det då skapas mötesplatser för de mindre kommunerna med liknande förutsättningar för att kunna träffas och hitta
samarbetsformer tillsammans.
Vi hade även gärna sett att remissarbetet kom ut tidigare på grund av
den tiden man får på sig att ta fram ett bra underlag för den politisk
processen.
Barnkonsekvensanalys
Se barnkonsekvensanalys daterad 2020-03-03.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Remissvar Kulturnämnden, Region Skåne”, daterad den
21 februari 2020, från t.f. enhetschef kultur och fritid Fredrik Johnsson och
förvaltningschef Eva Andersson.
Remissbrev, daterad den 17 februari 2020, från Region Skåne, kulturnämnden, ordförande Magnus Lunderquist och kulturchef Gitte Grönfeld Wille.
Skrivelse ”Regional kulturplan för Skåne 2021-2024” remissversion, från
Region Skåne.
Kultur och fritidspolitiskt program 2015-2022, Osby kommun.
Biblioteksplan 2019-2022, Osby kommun, SNOKAbibliotek.
Verksamhetsplan 2020., Kultur & fritid, En meningsfull fritid och utveckling för alla.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 3 mars 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Region Skåne, kulturförvaltningen, kultur@skane.se
Förvaltningschef, Eva Andersson
T.f. enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
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§ 39
Överenskommelse Osbymodellen
BUN/2020:91 610
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Nämnden ställer sig positiv till föreslagen överenskommelse ”OSBY
– modellen, Överenskommelse om samarbete mellan Hälsa- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden” daterad den 16
mars 2020.

-

Arbeta enligt föreslagen överenskommelse utifrån Osbymodellen.

Barnkonsekvensanalys
Berör inte barn, endast för tjänstemän.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden och hälsa- och
välfärdsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för samarbete för kommuninvånarnas bästa.
Samarbetet innebär gemensamma och tidiga insatser för att gynna invånarna
i Osby kommun - benämnt Osbymodellen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Osbymodellen”, daterad den 5 mars 2020, från vik. förvaltningschef Barn och utbildning, Eva Andersson.
Överenskommelse ”OSBY – modellen, Överenskommelse om samarbete
mellan Hälsa- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden”
daterad den 16 mars 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen
Områdeschefer inom hälsa- och välfärdsförvaltningen
Kommunstyrelsen för anmälan
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§ 40
Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem
BUN/2020:67 630
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Kommunala tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, uppdaterad den 18 februari 2020, antas.

-

Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med den 1 juli 2020.

Barnkonsekvensanalys
Hänvisas till bifogad barnkonsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska beskriva den policy som finns i kommunen gällande
- Ansökan
- Placering
- Turordning i kön för förskola och pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder
- Turordning i kön för fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i förskoleklass- och grundskoleålder
- Uppsägning
- Platsens omfattning
- Planeringsdagar
- Sammanslagningar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem”, daterad
den 30 januari 2020, från vik. förvaltningschef Eva Andersson.
Tillämpningsföreskrifter med köhantering för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg, uppdaterad den 18 februari 2020.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 10 februari 2020.
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Prästgårdens förskola
Områdeschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen som anmälan
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§ 41
Svar på medborgarförslag - Handlingsplan för
identifikation och stöd för särskilt begåvade elever,
från Fredrik Nilsson
BUN/2020:98 610
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Medborgarförslaget ”Handlingsplan för identifikation och stöd för
särskilt begåvade elever”, bifalls.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn direkt.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag ”Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever” inkommen 18 december 2019, föreslår förslagsställaren
Fredrik Nilsson att Osby kommun upprättar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Handlingsplan för identifikation och
stöd för särskilt begåvade elever – Fredrik Nilsson”, daterad den 5 mars
2020, från vik. förvaltningschef Eva Andersson.
Medborgarförslag ”Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever” inkommen 18 december 2019, från Fredrik Nilsson.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 13.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 5 mars 2020.
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Verksamhetsutvecklare, Ingrid Ullsten
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