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Informationsärenden till barn- och skolnämnden

Den 6 mars 2018

- Information från enhetschef: Ulrica Emilsson
- Budgetuppföljning
- Budget 2019
- Budget 2019-2021
- Skolskjuts
- Samlad skoldag/ny timplan
- Pedagogisk omsorg
- Rekrytering förskolechef och rektor
- Nya förskolor i Osby kommun
- Ny politisk organisation
- Ärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och skolinspektionen
- Ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)





Delegationsbeslut Barn- och skolnämnden
Januari 2018

Delegationspunkt 2.6 - Utse personuppgiftsombud

Enhet Antal
Förvaltningschef Barn och skola 1

Delegationspunkt 4.1 – Ansökan om utökad tid på förskolan pga 
särskilda behov

Enhet Antal
Förskolechef Lönnegården 1
Förskolechef Trulsagården 1

Delegationspunkt 6.24 – skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda kränkningar m.m.

Enhet Grundskola Åk F-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Annan Totalt
Rektor Hasslarödsskolan F-9 3 1 1 5
Rektor Killebergsskolan 1 1
Rektor Klockarskogsskolan 2 2
Rektor Parkskolan 1 1 1 3

Delegationspunkt 5.1 – Fastställande av läsårstider för elever i 
förskoleklass

Enhet Antal
Verksamhetsutvecklare 1

Delegationspunkt 6.11 - Fastställande av läsårstider för elever i 
grundskola 

Enhet Antal
Verksamhetsutvecklare 1

Delegationspunkt 6.17 - Beslut om enskild elevers rätt till 
skolskjuts inom grundskola

Enhet Antal
Områdeschef grundskola 1



Delegationspunkt 6.23 – Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande behandling

Enhet Antal
Rektor Visseltoftaskolan 1
Rektor Hasslarödsskolan 1

Delegationspunkt 7.13 – Fastställande av läsårstider för elever i 
grundsärskola

Enhet Antal
Verksamhetsutvecklare 1

Delegationspunkt 8.1 - Erbjudande av utbildning vid fritidshem 
med hänsyn till elevens särskilda behov

Enhet Antal
Rektor Klockarsskogsskolan 1
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Skolpliktsbevakning höstterminen 2017
Dnr BSN/2017:120 611  

Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och skolnämnden godkänner redovisningen av skolpliktsbevakning höstterminen 
2017.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Skollagen 7 kap så har barn som är bosatta i Sverige 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 vårdnadshavare ska se till 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 skolpliktsbevakning. Två gånger per år 
informeras barn- och skolnämnden om barn- och skolförvaltningens arbete med 
skolpliktsbevakning.

Beslutsunderlag

Skolpliktsbevakning höstterminen 2017

Mia Johansson Eva Stjernkvist 
Förvaltningschef Skolassistent 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Barn- och skolförvaltningen

Områdeschef för grundskolan 

Rektorer grundskolan
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Datum
2018-02-06      

Barn och skola
Eva Stjernkvist, 0709-318 155
eva.stjernkvist@osby.se

Skolpliktsbevakning HT-2017
Enligt Skollagen 7 kap så har barn som är bosatta i Sverige 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 vårdnadshavare ska se till 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 
en rutin för skolpliktsbevakning.

Skolplikt
För att säkerställa att de barn som är folkbokförda i Osby kommun har en 
skolplacering utförs varje månadsskifte en kontroll i elevsystemet Extens. 
Där jämförs folkbokföringsuppgifter från Osby kommun med de elever som 
finns inregistrerade i Extens. I Extens registreras endast elever i Osby 
kommuns skolor, vilket innebär att de elever som går i kommunala skolor i 
andra kommuner, på fristående skolor eller saknar skolplaceringar redovisas 
i en rapport. De elever som går i skola i annan kommun eller på fristående 
skolor noteras och resterande barn är de som saknar känd skolplacering. För 
att informera barnens vårdnadshavare om skolplikten skickas ett brev till 
dessa med information om att kontakta Barn- och skolkontoret för att 
meddela var barnet har sin skolgång.

Under hösten 2017 har det funnits tre barn som saknar känd skolplacering, 
vilket kan jämföras med nio barn i oktober 2016. Minskningen av antalet 
barn utan känd skolplacering beror delvis på att några barn som under en 
lång tid har stått som folkbokförda i Osby kommun har efter utredningar från 
Skatteverket och Försäkringskassan fått ändrade folkbokföringsuppgifter. 
Vårdnadshavare till barn som saknar känd skolplacering kontaktas alltid via 
brev och i de flesta fall hör vårdnadshavare av sig och meddelar var barnet 
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har sin skolgång. Om detta inte sker så tas kontakt med Försäkringskassan, 
Skatteverket och Socialtjänsten. 
Fullgörande av skolplikt (frånvarohantering)
För att registrera frånvaro används Infomentor. Vårdnadshavare registrerar 
frånvaro i Infomentor och därefter godkänns det av ansvarig lärare och om 
en elev inte kommer till skolan och inte är anmäld frånvarande av 
vårdnadshavare kontaktas vårdnadshavare till barnet samma dag i enlighet 
med Skollagen 7 kap 17§.

För att säkerställa att de elever som finns i kommunens grundskolor och 
grundsärskola fullgör sin utbildning har skolorna en rutin för bevakning och 
åtgärder vid frånvaro. Denna rutin skiljer sig något mellan de olika skolorna 
men i stora drag ser den ut på följande sätt:

 Frånvaro diskuteras på möten med de lokala elevhälsoteamen 
varannan vecka eller en gång i månaden.

 För elever med hög frånvaro görs en handlingsplan och som 
revideras efter behov.

 Skolsköterska diskuterar med mentor om någon elev har hög 
frånvaro där orsaken inte är känd.

 Rektor kallar till elevmöte där vårdnadshavare, mentor och 
representanter från lokalt elevhälsoteam närvarar.

Definitionen av vad som är hög frånvaro varierar från fall till fall. Hänsyn tas 
till om orsaken till frånvaron är känd, till exempel medicinsk- psykologisk 
sjukdom eller längre ledighet.

Under höstterminen 2017 fanns det 67 elever i Osby kommuns skolor med 
en frånvaro på 20 % eller mer. I nedanstående tabell framgår fördelningen 
mellan skolorna samt jämförelse med vårterminen 2017. 

Skola Frånvaro 
VT-2017

Elever 
VT-2017

Frånvaro 
HT-2017

Elever
HT-2017

Hasslarödsskolan 20 524 21 545
Klockarskogskolan 10 192 5 192
Parkskolan 12 315 18 325
Killbergskolan 4 78 5 89
Visseltoftaskolan 1 28 0 11
Örkenedskolan 33 310 18 305
TOTALT 80 1447 67 1467

Orsakerna till frånvaron är varierande, men övervägande del är frånvaro 
beror på sjukdom eller ledighet. Ett antal av eleverna är frånvarande på 
grund av sociala skäl. Jämfört med vårterminen har Klockarskogsskolan och 
Örkenedskolan en frånvarominskning med 45-50%.

För Klockarskogsskolan beror minskningen på att två elever med hög 
frånvaro våren 2017 går på annan skolenhet hösten 2017. En elev hade bättre 
närvaro under höstterminen än under våren.
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På Örkenedskolan påbörjades under våren 2017 ett förebyggande arbete 
kring tillgänglighet, trivsel och trygghet som har gett resultat hösten 2017 så 
att färre elever har hög frånvaro av sociala orsaker. Vid föräldramöten och 
utvecklingssamtal har det tagits upp hur viktigt det är att vara i skolan, lyft 
skolans kunskapsuppdrag och detta har troligen bidragit till minskade 
ledigheter för semester.

Exempel på åtgärder
 Skolorna tar regelbunden kontakt med hemmet via mentor såväl som 

representant från lokala elevhälsoteamet.
 Om elev har oroväckande ”ströfrånvaro” kan en orosanmälan 

eventuellt vara aktuell.
 Remiss till CEHT för vidare stöd och råd.
 Kontakt med instanser utanför skolan såsom Barn- och 

familjeenheten, BUP, sjukvård och stöd från resursperson.
 Anpassningar i skolmiljön, eventuell utredning gällande behov av 

särskilt stöd.
 Anmälan till Barn- och familjeenheten.
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Lokalförsörjning grundskola
Dnr BSN/2018:2 600  

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och skolnämnden beslutar att åk X från X-skolan ska använda Visseltoftaskolans 
lokaler under läsåret 2018/19.

Eleverna ska åka gemensamt med skolbuss från X-skolan till Visseltoftaskolan varje 
morgon och åter varje eftermiddag efter skolans slut.

Barn- och skolnämnden beslutar att begära 500 tkr i tilläggsbudget för utökade 
driftkostnader 2018.

Sammanfattning av ärendet

Elevantalet ökar på grundskolorna i Osby tätort och från och med höstterminen 2018 
behövs fler klassrum. 2021 bör den nya förskolan i Osby tätort vara klar, vilket innebär att 
Solklintens moduler då kan användas av grundskolan.

Tillfälliga lokaler för kommande två eller tre läsår behöver säkras för att kunna ge 
arbetsro till pedagoger, god arbetsmiljö till elever och en mer långsiktig plan att 
kommunicera till vårdnadshavare. 

Enligt beslut i barn- och skolnämnden 2017-02-06 §10 ska Visseltoftaskolans lokaler 
användas. Detta medför ingen ytterligare hyreskostnad eller lärartjänst. Visseltoftaskolans 
elever (6) kan integreras med de klasser som tillkommer. Ingen nyrekrytering krävs. 

Att använda Visseltoftaskolans lokaler medför inga extra kostnader för kost- och 
lokalvårdsenheten. 

Om starttiden för skoldagen i Visseltofta kan anpassas efter skolorna i Osby tätort kan en 
befintlig skolbuss användas. Det krävs dock ytterligare en buss med 30-50 platser vilket 
medför ökade kostnader med ca 1 000 tkr per år. 

http://www.osby.se/
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Finansiering

Tillkommande kostnad för barn- och skolnämnden med 500 tkr för utökad skolskjuts som 
finansieras genom tilläggsbudget för 2018, krävs beslut i kommunstyrelsen. Sedan ingår 
kostnaderna i ordinarie budgetarbete för 2019 och framåt.

Beslutsunderlag

Beslut i barn- och skolnämnden 2018-02-06 §10

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Områdeschef grundskolan

Rektorer

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetscontroller Barn och skola

Skolskjutssamordnare

Tf Kostchef

Lokalvårdschef

Fastighetschef

Jessica Jönsson Mia Johansson 
Områdeschef grundskolan Förvaltningschef barn och skola 
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Yttrande om detaljplan för Hantverkaren 9
Dnr BSN/2018:30 214  

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

- Barn- och skolnämnden ställer sig positiva till att Hantverkaren 9 används för 
bostadsändamål.

- Barn- och skolnämnden uppdrar samhällsbyggnadsförvaltningen att presentera ett 
förslag på ny placering av Hemgårdens förskola.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen begär yttrande från barn- och skolnämnden angående 
förslaget på att planera bostäder på fastigheten Hantverkaren 9 (Hemgårdens förskola).

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastigheten Hantverkaren 9 är lämplig för 
bostadsändamål och önskar därför barn- och skolnämndens yttrande om att eventuellt 
ändra planen. Det kommer att innebära att förskoleverksamhet inte längre kommer att 
kunna bedrivas på platsen när planen är klar.

Dialog om förslaget har förts med förvaltningschefen för Barn och skola samt med barn- 
och skolnämndens ordförande, vilka ställt sig positiva till förändringen under 
förutsättning att annan lämplig plats för byggnation av förskola tas fram. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Dnr KS/2018:93 214
Karta med förslag på förskoleplaceringar

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Fastighetschef
Områdeschef förskolan

Mia Johansson 
Förvaltningschef Barn och skola 








