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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, KF-salen, kommunhuset i Osby klockan 08:30-11:25

Beslutande

Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Daniel Landin (S), vice ordförande
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Annika Andersson (KD) tjänstgör för Fredrik Johansson Nord (M)
Lars Andreasson (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Ida Gustafsson (C)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Marie Winther (V)
Magnus Augustsson (C)

Utses till justerare

Daniel Landin (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 21 september 2020, klockan 12:30.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Eva Andersson
Controller, Cindy Balte
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie-/ vuxenutbildning,
Stefan Ekvall
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marit Löfberg

Ordförande
Lars-Anton Ivarsson (M)
Justerare
Daniel Landin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har til kännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2020-10-14
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§ 78

Upprop och protokollets justering

§ 79

Godkännande av dagordning

§ 80

Informationsärenden

§ 81

Återrapportering av ställda frågor

§ 82

Anmälningar

§ 83

Anmälningar av delegationsbeslut

§ 84

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

§ 85

Budgetuppföljning per den 31 maj 2020

§ 86

Delårsbokslut per den 31 augusti 2020

§ 87

Intern kontroll 2020

§ 88

Skolpliktsbevakning, vårterminen 2020

§ 89

Föreläggande Prästgårdens förskola och fritidshem

§ 90

Utbildningsplan för gymnasiets introduktionsprogram

§ 91

Skolchef

§ 92

HPV-vaccination

§ 93

Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 januari
2021

§ 94

SEKRETESS - Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö

Expedierat

Utdragsbestyrkande

rvl OSBY
~KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

3(23)

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 78
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde:
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande
Daniel Landin (S), vice ordförande
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Annika Andersson (KD) tjänstgör för Fredrik Johansson Nord (M)
Lars Andreasson (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Ida Gustafsson (C)
Barn- och utbildningsnämnden utser Daniel Landin (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 21 september 2020, klockan 12:30.

Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 79
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivarsson (M)
före sammanträdet angivna ändringen att ärende med ärenderubrik
”SEKRETESS - Yttrande till Förvaltningsrätten, ärende 6626” läggs till på
dagordningen.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 80
Informationsärenden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Eva Andersson informerar:

Justerandes sign

-

Pandemiläget – delegationsbeslut med anledning av pandemin
Lämnas information om de åtgärder och delegationsbeslut som har
tagits under våren inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Informationen har skickats ut med kallelsen till nämnden.

•

Lägesrapport, förskola, grundskola och gymnasie-/vuxenutbildning
Förskola: Verksamheten i nya förskolan i Lönsboda är igång och
under november månad kommer nya förskolan i Osby tas i bruk.
Grundskola: Det är ingen ökning av obehöriga lärare.
Grundskolan ökar med en klass varje läsår.
Gymnasie-/ vuxenutbildning: Gymnasieeleverna har nu återgått från
distansundervisning till undervisning i skolan. Det har vidtagits
åtgärder och anpassningar för att minska risken för smittspridning
Vuxenutbildningen är igång som planerat.

-

Projekt PRIS
Prao i Skåne, Region Skåne i samarbete med Skånes kommuner
I projektet är 30 av Skånes kommuner anslutna. Målet är att införa
ett kvalitativt, hållbart och systematiskt prao-arbete över kommungränserna och med samverkan mellan skola och arbetsliv. PRIS är ett
tvåårigt projekt.

-

Stipendium – stiftelser
Information kommer att lämnas på barn- och utbildningsnämnden i
oktober månad.

-

Elevärende frånvaro – vitesföreläggande
Information lämnades angående frånvaron i ett elevärende.

-

Avvikande händelser – elevhälsan
Lämnades information om avvikande händelser.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

-

Lokalfrågor
Förskolan i Visseltofta: Allt går enligt planen och flytten av
förskolan ska vara klar till årsskiftet.

-

Skrivelse Ekbackeskolan
Informerades om en skrivelse från delar av personalen på Ekbackeskolan angående införande av Office 365.
Beslut att alla verksamheter inom kommunen ska använda Office
365 är tagit under 2016.

-

Skrivelse studieförbund
Skrivelse har inkommit från SSO-Studieförbundens Samverkansorgan Nordöstra Skåne angående bidrag till studieförbund i NÖSKkommunerna. Förvaltningschef en har besvarat skrivelsen via mail.

-

Digitalisering nationella prov
Skolverket inför digitala nationella prov för hela grundskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska utöka de digitala verktygen i
grundskolan.

-

Medborgarförslag ”Handlingsplan för identifikation och stöd för
särskilt begåvade elever”
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson, informerar om att barnoch utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en
handlingsplan och ärendet kommer att tas upp på barn- och
utbildningsnämnden i oktober månad.

-

Sekretessbestämmelser skolverket – betyg och meritvärde
Lämnade information angående sekretessbestämmelserna som
medför att det inte går att få statistik från skolverket. Ärendet har
tagit upp för prövning och förhoppningsvis finns en lösning före
årsskiftet.

-

Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
Ingen att rapportera.

-

Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inget att rapportera

-

Ekbackeskolan certifierad som Lokal Idrottsutbildning (LIU)
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar att Ekbackeskolan
har mottagit en officiell kvalitetsstämpel på sin fotbollssatsning inom
Idrottsgymnasium 2.0 från Skånes Fotbollsförbund.
Expedierat
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 81
Återrapportering av ställda frågor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Eva Andersson återrapporterar om:
-

Justerandes sign

Vikariekostnader:
Vikariekostnaderna skiljer sig inte mycket från förra året. Svårt att
jämföra 2019 med 2020 så här långt.
Efter årsskiftet återkommer förvaltningen med information och jämförelse mellan 2019 och 2020.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 82
Anmälningar
BUN/2020:16 600
-

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till barn- och utbildningsnämnden har inkommit följande handling:
-

Justerandes sign

Inkommen skrivelse, daterad den 24 augusti 2020, angående
Skogsgårdens förskola.

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 83
Anmälningar 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 maj – 31 juli 2020,
barn- och utbildningsförvaltningen
Delegationslista:
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsdatum
maj 2020
juni 2020
juli 2020

Antal beslut
fyrtiotvå (42)
tjugosex (26)
tjugoåtta (28)

Delegationsbeslut tagna 1 maj – 31 juli 2020,
barn- och familjeenheten
Delegationslistor
Ärendetyp
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Barn- och familjeenheten

Beslutsdatum
maj 2020
juni 2020
juli 2020

Antal beslut
fyrtiosju (47)
femtiosex (56)
trettiofyra (34)

IFO Familjerätt
IFO Familjerätt
IFO Familjerätt

maj 2020
juni 2020
juli 2020

åtta (8)
arton (18)
tretton (13)

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 84
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
BUN/2020:11 002
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden, beslutad
den 2 juni 2020, revideras under punkterna 6 Grundskola, 7 Grundsärskola, 15 Skolskjuts och 16 Fritidshem och beslutas gälla från och
med den 15 september 2020.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
I delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden framgår vilka
beslut som utskott, politiker eller tjänstepersoner självständigt kan besluta
om på delegation av barn- och utbildningsnämnden.
Saknad delegation och verkställighet enligt lag i delegationsordningen medförde revidering som beslutades den 2 juni 2020, § 60.
Nya förändringar medför nu ytterligare revidering under rubrikerna förkortningar och punkter 6. Grundskola, 7. Grundsärskola, 15.Skolskjuts och
16. Fritidshem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning”, daterad den 25 augusti 2020, från
administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson.
Reviderad ”Delegationsordning”, punkter 6, 7, 15 och 16 för barn- och utbildningsnämnden, daterad den 25 augusti 2020.
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 2019, revidering beslutad den 2 juni 2020.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Enhetschef barn- och familjeenhet, Carina Alpar
Enhetschef kultur- och fritid, Fredrik Johnsson
Rektorer förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning
Controller, Cindy Balte
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 85
Budgetuppföljning per den 31 maj 2020
BUN/2020:2 042
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Budgetuppföljningen per den 31 maj 2020, med en negativ avvikelse
på 3 805 tkr, godkänns.

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 2 gånger per år (efter utfall i april och augusti).
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att
nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 27 augusti 2020,
från controller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
Budgetuppföljning maj 2020, Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

rvl OSBY
~KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

13(23)

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 86
Delårsbokslut per den 31 augusti 2020
BUN/2020:3 042
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2020,
i balans, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen
ska sammanställa en delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos för hela året.
Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett dokument för budgetuppföljning.
Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning
samt prognos över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning
av den troliga utvecklingen under resterade delen av verksamhetsåret finnas
med.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Delårsbokslut”, daterad den 27 augusti 2020, från controller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
Delårsrapport augusti 2020, Barn- och utbildningsnämnden, uppdaterad den
15 september 2020.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Enhetschef barn- och familjeenheten, Carina Alpar
Enhetschef kultur och fritidsenheten, Fredrik Johnsson
Justerandes sign
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2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 87
Intern kontroll 2020
BUN/2020:5 041
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020 godkänns.

-

Kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra att de planerade åtgärderna.

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 den 25 februari 2020, §10. I planen anges vilka rutiner som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska göras. Uppföljningen i juni har genomförts
enligt den beslutade planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2020”, daterad den 27 augusti 2020, från
controller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
Intern kontroll rapportering 2020, Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Administratör barn & utbildning
Enhetschef barn och familj, Carina Alpar
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson
Ekonomienheten
Justerandes sign
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2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 88
Skolpliktsbevakning, vårterminen 2020
BUN/2020:10 600
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Redovisningen av skolpliktsbevakning vårterminen 2020 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
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. Hemkommunens 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 utbildning 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 föreskriven utbildning, samt att säkerställa att de elever som går i kommunens
grundskolor fullgör sin skolplikt så arbetar Osby kommun enligt Rutin för
bevakning av skolplikt. Två gånger per år informeras barn- och utbildningsnämnden om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolpliktsbevakning.
Vid inledningen av pandemin Covid-19 och under fortsatt rådande omständigheter märktes en betydlig ökning i skolfrånvaron. Inledningsvis var skolfrånvaron hög men har med tiden planats ut och elevers närvaro har ökat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Skolpliktsbevakning läsår 2019/2020”, daterad den 10 juli
2020, från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson.
Rutin ”Skolpliktsbevakning” daterad den 24 januari 2020.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

”Skolpliktsbevakning vårterminen 2020”, daterad den 10 juli 2020, från
barn och utbildning, Jane Mårtensson.
Barn- och elevfrånvaro under pandemi.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef barn- och utbildning; Eva Andersson
Administratör barn- och utbildning, Jane Mårtensson
Områdeschef grundskolan, Jessica Jönsson
Rektorer grundskolan
Centrala barn- och elevhälsan
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson
KAA- samordnare, Erik Pettersson

Justerandes sign
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2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 89
Föreläggande Prästgårdens förskola och fritidshem
BUN/2020:234 630
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Förelägga Prästgårdens förskola och fritidshem att följa skollagens
(2010:800) skrivning och de tillämpningsföreskrifter som gäller för
förskola och fritidshem i Osby kommun, avseende öppethållande utifrån ett omsorgsbehov.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn indirekt
Sammanfattning av ärendet
Prästgårdens förskola erbjuder inte förskola i den omfattning som de av
barn- och utbildningsnämnden beslutade tillämpningsföreskrifterna eller
skollagen kräver.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att rikta en anmärkning mot Prästgårdens förskola och fritidshem att de inte uppfyller skollagen (2010:800) 8 kap. 3-7 §§ samt skollagen 14 kap. 8 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Föreläggande Prästgården”, daterad den 27 augusti 2020,
från förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 27 augusti 2020.
Riktlinjer ”Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg” beslutade den 24 mars 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Huvudman för Prästgårdens förskola och fritidshem
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef för förskolan, Christel Torstensson
Områdeschef för grundskolan, Jessica Jönsson

Justerandes sign
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2020-09-15

Barn- och utbildningsnämnden

§ 90
Utbildningsplan för gymnasiets introduktionsprogram
BUN/2020:222 617
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Utbildningsplan för ”Introduktionsprogrammen Osby kommuns
gymnasieskola – Ekbackeskolan och Yrkesskolan, daterad den 18
maj 2020, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Berör barn.
Sammanfattning av ärendet
Introduktionsprogrammen IM, ska enligt skollagen (2010:800), ha en plan
för utbildningen som ska fastställas av huvudmannen. Planen ska kompletteras med en individuell studieplan för varje elev. Rektor ansvarar för att såväl
programplan som de individuella studieplanerna finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen”, daterad
den 26 augusti 2020, från områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning Stefan Ekvall och förvaltningschef Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys daterad den 26 augusti 2020.
Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen i Osby kommun.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Rektor, Anna Nordqvist
Rektor, Marie Olsson
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§ 91
Skolchef
BUN/2020:223 610
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Utse förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, Eva
Andersson, till skolchef enligt 2 kap. 8a § skollagen (2010:800).

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 2 kap. 8a § skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en skolchef.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie- och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson
Controller barn och utbildning, Cindy Balte
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§ 92
HPV-vaccination
BUN/2020:246 624
Barn och utbildningsnämndens beslut
-

Erbjuda HPV vaccinering för pojkar i årskurs 5 som är födda 2009
eller senare.

Barnkonsekvensanalys
Berör barn.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Folkhälsomyndigheten är det huvudmannen som tar beslut om
erbjudande av HPV vaccinering ska ske till pojkar i årskurs 5 som är födda
2009 eller tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att pojkar i
årskurs 5 födda 2009 eller senare, erbjuds HPV- vaccinering.
Pojkar i åk 5 som är födda tidigare än 2009 hänvisas till primärvården. Det
är också regionen som beslutar om en eventuell catch up vaccination.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Erbjudanad om HPV vaccinering för pojkar i årskurs 5”,
daterad den 8 september 2020, från barn och utbildning, förvaltningschef
Eva Andersson.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 8 september 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Förvaltningschef, Eva Andersson
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§ 93
Osby kommuns politiska organisation från och med
den 1 januari 2021
BUN/2020:235 001
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Föreslår en återgång till tidigare organisation där ett arbetsutskott
inrättas.
Motivering:
Arbetsutskottet bereder och föreslår nämnden förslag till beslut. Men
får även möjlighet att efterfråga mer beslutsunderlag inför beslut i
nämnd.
Arbetsutskottet ersätter individutskottet gällande arbetsuppgifter.
Arbetsutskottets sammanträden läggs i tid så att förslag från
arbetsutskottet tydligt framgår till nämndens sammanträden.
Med nuvarande organisation har nämnden tvingats hänskjuta
ärenden till kommande nämndsmöten, då underlag ej har varit
tillräckliga för att fatta beslut. Detta bör kunna undvikas, då ett
arbetsutskott ger möjligheten att bättre bereda tvistefrågor i de olika
partigrupperna.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Den 11 november 2019 tog kommunfullmäktige beslut, § 127, om att Osby
kommuns politiska organisation ska ändras till att nämndutskott tas bort och
ersätts med icke-beslutande beredningar och att det istället inrättas individutskott för de nämnder som behandlar särskilt känsliga ärenden som kräver
behandling av ett utskott snarare än nämnd.
Det beslutades även att nytt beslut ska hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020 och kommunfullmäktiges sammanträde den
23 november 2020.
Den 19 augusti 2020, § 98 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
frågan avseende den politiska organisationen skall ställas till barn- och utbildningsnämnden, hälsa- och välfärdsnämnden och samhällsbyggnadsJusterandes sign
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nämnden för att skriftligen inkomma med svar till kommunstyrelsen den 7
oktober 2020.
Beslutsunderlag
Anvisningar ”Frågeställningar avseende Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 januari 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-19, § 98.
Tjänsteskrivelse ”Osby kommuns politiska organisation från och med den 1
januari 2021”, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna
Lindhe.

Beslutets skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kanslichef, Amra Eljami
Kommunstyrelsen
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§ 94
SEKRETESS
Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö
Ärende 6626
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Yttrande med anledning av överklagat beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU)”, daterad den 11 september 2020, från barn- och familjeenheten, socialsekreterare Helena Nyström och enhetschef Carina Alpar.

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Malmö
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