KALLELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-02-12

Barn- och utbildningsnämnden
Tid: Tisdagen den 25 februari 2020, klockan 08:30 – ca 14:00 OBS! Tiden.
Plats: Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby

Ärende
1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

Kl. 8:30
SEKRETESS - Faderskap, ärende 7077

4

SEKRETESS - Omprövning av beslut enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), ärende 6523

5

Information

6

Anmälningar

7

Anmälan av delegationsbeslut

8

Kl. 9:45
Granskning av intern styrning och kontroll PwC
Controller, Cindy Balte

9

Uppföljning intern kontroll 2019

10 Intern kontroll 2020

Cindy Balte

Cindy Balte

11 Tilläggsbudget 2020

Cindy Balte

12 Årsredovisning 2019

Cindy Balte

13 Lokalbehovsinventeringsplan 2021-2025
14 Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem
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Kommunledningsförvaltningen
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Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
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15 Riktlinjer tillsyn enskild verksamhet
16 Riktlinjer bidrag enskild verksamhet
17 Kl. 11:00
Patientsäkerhetsberättelse, Elevhälsans medicinska insats 2019,
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA), Annika Gustavsson
18 Kl. 11:10
Skolpliktsbevakning höstterminen 2019
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
19 SEKRETESS - Vitesföreläggande vid frånvaro – skolplikt
20 Skolskjuts Gamleby – Klockareskogsskolan
21 Omsorg fritidshemselever i Visseltofta

Jessica Jönsson

Jessica Jönsson

Jessica Jönsson

22 Förändrad arbetsgång inför gymnasieantagning
23 Avvikande händelser barn- och familjeenheten, 1 juli 2019 - 31 december 2019
24 Arkivbeskrivning
25 Inkomna klagomål och synpunkter 2019
26 Ansökan om bidrag till resa, gymnasiet

Lars-Anton Ivarsson (M)

Marit Löfberg

Ordförande

Sekreterare

Sida
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Datum

2020-02-11
Kommunstyrelseförvaltningen
Marit Löfberg,
0479-528-254
marit.lofberg@osby.se

Informationsärenden
Barn- och utbildningsnämnden den 25 februari 2020
-

Mobilfri skola

-

Lokalfrågor:
Hasslarödsskolan
Örkenedsskolan
Bowlingverksamhet i Osby

-

Fritidsverksamheten – Parkskolan

-

Osbymodellen för samverkan

-

Digitaliseringsstrategi

-

Barnkonventionen och det fortsatta arbetet

-

Meröppet på biblioteket

-

Tidplan budgetarbete och budgetuppföljning 2020

-

Dokumentationsgranskning, barn och familj

-

Ledningsorganisation förskola

-

Nattis

-

Systematiskt kvalitetsarbete – fokusträffar

-

Tillsyn Prästgårdens förskola

-

Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen

-

Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

-

Frågeställningar vid dialogmöten med KSau och nämndernas presidium
enligt bilaga
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Postadress Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby
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Datum

2020-02-10
Amra Eljami, 0479-528166
amra.eljami@osby.se

Frågeställningar vid dialogmöten med KSau och
nämndernas presidium
Enligt revisionens granskningsrapport avseende kommunstyrelsens
uppskitsplikt, dnr KS/2019:287, är det önskvärt att kommunstyrelsen begär
in upplysningar från nämnderna. Kommunstyrelse har informerats på
sammanträde den 5 februari 2020 att för att effektivt genomföra dessa
dialoger så kommer kommunstyrelsen arbetsutskott att bjuda in nämndernas
presidium två gånger och frågeställningar kommer att preciseras och skickas
ut till presidierna inför dessa dialogmöten.
Revisorernas rapport anger inte vilka frågor som kommunstyrelsen bör ta
upp med nämnderna. Frågor nedan har därför tagits fram av
kommunstyrelsens presidium och tjänstemän på
kommunstyrelseförvaltningen.
Frågeställningar vid dialogmöten:
- Verksamheten i korthet – vilka är de viktigaste punkterna inom
verksamheter för halvåret?
- Ekonomiska läget för nämnden sedan senaste återrapportering till KS/KSau
- Arbetar man i linje med de kommunövergripande målsättningarna?
- Finns det några ärenden som nämnden bör lyfta till kommunstyrelsen?
- Övrigt

Amra Eljami
Kanslichef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden
december 2019
6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda
kränkningar med mera
Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9
Annan Totalt
Enhet Grundskola
Rektor Klockarskogsskolan
4
1
5
Rektor Hasslarödsskolan
5
4
9
Rektor Parkskolan
1
3
1
5
Rektor Killebergskolan
1
1
2
Rektor Örkenedskolan
1
1
6.21 Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig
plats
Enhet
Totalt
Rektor Klockarskogsskolan
1
8.1 Beslut om erbjudande av utbildning vid fritidshem med hänsyn
till elevens särskilda behov eller föräldrarnas förvärvsarbete
Enhet
Totalt
Rektor Parkskolan
1
14.5 Beslut om inackorderingsbidrag
Enhet
Totalt
Administratör
1

Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden
januari 2020
6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda
kränkningar med mera
Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9
Annan Totalt
Enhet Grundskola
Rektor Klockarskogsskolan
3
3
Rektor Hasslarödsskolan
2
2
4
Rektor Parkskolan
5
1
6
Rektor Killebergskolan
1
1
2
Rektor Örkenedskolan
1
1
2
4.6 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda
kränkningar med mera
Enhet Grundskola Förskoleklass
Totalt
Rektor Parkskolan
1
8.3 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda
kränkningar
Enhet Fritidshem
Totalt
Rektor Klockarskogsskolan
1
2.31 Beslut angående att söka riktade statsbidrag
Enhet
Totalt
Verksamhetsutvecklare
4
1. Beslut att ansöka om statsbidraget ”Bättre språkutveckling i förskolan”.

Användas till att stärka språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn
som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.
2. Beslut att ansöka om statsbidrag ”Papperslösa barn”. Användas till barn
som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till
utbildning som andra barn som bor i Sverige. Gäller alla skolformer.
3. Beslut att ansöka om statsbidraget ”Introduktionsprogram”. Användas
till insatser för att stärka utbildning på gymnasieskolans
introduktionsprogram.
4. Beslut om att ansöka statsbidraget ”Kvalitetssäkrande åtgärder”.
Användas till personalkostnader och kompetensutveckling för förskola
och fritidshem.

2.33 Beslut av nya beslutattestanter
Enhet
Totalt
Förvaltningschef
3
4.1 Beslut om placering av barn i förskolan med hänvisning till barnets behov
Enhet
Totalt
Rektor förskola
2

4.5 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling
Enhet
Totalt
Rektor Förskola
2
6.22 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling
Enhet
Totalt
Biträdande Rektor Visslan
1
8.1 Beslut om erbjudande av utbildning vid fritidshem med hänsyn till elevens särskilda
behov eller föräldrarnas förvärvsarbete
Enhet
Totalt
Rektor Killebergsskolan
2
14.32 Avstängningstid i de frivilliga skolformerna
Enhet
Totalt
Rektor Yrkesskolan
1
15.4 Öppettider för sim och ishall, folkbiblioteket med filialer samt beslut om tillfällig
stängning vid extraordinära omständigheter.
Enhet
Totalt
Enhetschef Kultur- och fritid, Folkbiblioteket
1
21.1 Beslut att utse dataskyddsombud
Enhet
Totalt
Förvaltningschef
1
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Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Carlsson, Clara

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

608,00

Eftergift
belopp

Beslutsform
91814

2019-12-04

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

91820

2019-12-03

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn Szymanski, Dennis
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

91821

2019-12-05

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

91847

2019-12-05

Öppenvård

Carlsson, Clara

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

91953

2019-12-09

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92042

2019-12-10

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92090

2019-12-10

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92105

2019-12-11

Utredn 11:1
Sjögren, Emelie
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92123

2019-12-12

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

Källa: Treserva

BUN/IU/Ordf

Nyström, Helena

200,00

200,00
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Fördelning:
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Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
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Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
EnsB Famhem
92127

2019-12-12

Utredn 11:1
Sjögren, Emelie
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92128

2019-12-10

Avsluta Ansöka om vård BUN/IU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92129

2019-12-10

Avsluta Ansöka om vård BUN/IU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92131

2019-12-10

Avsluta Ansöka om vård BUN/IU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92159

2019-12-03

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn Nyström, Helena
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92194

2019-12-10

Utredn 11:1 Ansökan 18- Schnoor, Marie
20

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92201

2019-12-03

Prövn 13 § LVU fortsatt
Vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92202

2019-12-03

Avslag HVB

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92242

2019-12-03

Avsluta utredn pågående BUN/IU/Ordf
LVU

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-01-09 15:14

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:
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Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

92265

2019-12-17

Utredn 11:1
Sjögren, Emelie
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92267

2019-12-17

Avsluta utredning,
pågående insats fortgår

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92269

2019-12-03

Famhem SoL

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

92412

2019-12-18

Öppenvård

Sjögren, Emelie

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92455

2019-12-11

Avsluta Yttr 11 § LUL

Szymanski, Dennis

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92456

2019-12-11

Avsluta Yttr 11 § LUL

Szymanski, Dennis

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92469

2019-12-19

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

92487

2019-12-19

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92532

2019-12-20

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

800,00

92541

2019-12-20

Ens Barn Särskilda
kostnader eget boende

Andersen, Elvira

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

4 542,00

92542

2019-12-17

Avsluta Yttr/utredn övrigt BUN/IU/Ordf
IFO

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

200,00
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Fördelning:

Framställd: 2020-01-09 15:14

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr
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Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
92553

2019-12-03

Famhem 11 § LVU

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92578

2019-12-10

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Szymanski, Dennis

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92643

2019-12-30

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92663

2019-12-03

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

92665

2019-12-03

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

92666

2019-12-03

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

92667

2019-12-03

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92672

2019-12-03

Överväg LVU 14 §,
fortsatt umg begränsn

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92820

2019-12-23

Utredn 11:1
Sjögren, Emelie
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Fördelning:
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Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
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Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

Antal beslut:
Källa: Treserva

38
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Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:30

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr
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Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
92654

2020-01-02

Utredn 11:1
Andersen, Elvira
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92655

2020-01-02

Utredn 11:1
Andersen, Elvira
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92711

2020-01-07

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92861

2020-01-08

Sär Kostnader Öppna
insatser

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

407,00

92870

2020-01-09

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

200,00

92926

2020-01-13

Utredn 11:1
Sjögren, Emelie
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92938

2020-01-13

Observationer i utredning Ralsgård, Linda

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

92975

2020-01-08

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:30

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:
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Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
92980

2020-01-14

Utredn 11:1
Brobeck, Nina
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93011

2020-01-13

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Sjögren, Emelie

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93012

2020-01-16

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

93073

2020-01-08

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93074

2020-01-08

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93075

2020-01-08

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93114

2020-01-20

Utredn 11:1 Ansökan 017 år

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93122

2020-01-14

Famhem SoL

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93123

2020-01-14

Famhem 11 § LVU

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

200,00
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Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:30
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Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
93125

2020-01-14

Famhem 11 § LVU

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93129

2020-01-14

Famhem 11 § LVU

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93136

2020-01-14

Famhem SoL

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93170

2020-01-02

Överklagan rätt tid

Brobeck, Nina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93203

2020-01-09

Famhem/jourhem
Tillfälligt SoL

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93208

2020-01-21

Famhem/jourhem
Tillfälligt SoL

Alpar, Carina

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93360

2020-01-14

Avge Yttr m a a överkl av BUN/IU/Ordf
beslut, BF

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93515

2020-01-23

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

93516

2020-01-14

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva

200,00
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:30

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr
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Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
93517

2020-01-14

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93518

2020-01-14

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93519

2020-01-14

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93520

2020-01-14

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93521

2020-01-14

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

93522

2020-01-14

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93523

2020-01-14

Överväg 13 § LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93670

2020-01-27

HVB Tillfälligt SoL

Sjögren, Emelie

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93707

2020-01-27

Utredn 11:1
Lund Rantzer, Ida
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Källa: Treserva
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:30

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 5(5)

Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och
familjeenheten, IFO Ensamkommande, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
93797

2020-01-29

Utredn 11:1
Sundin, Anneli
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93824

2020-01-22

Stödboende 11 § LVU

BUN/IU/Ordf

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

93834

2020-01-30

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

200,00

93862

2020-01-30

Särskilda kostnader
EnsB Famhem

Nyström, Helena

IFO Barn/Vuxen

IFO Ensamkommande

3 400,00

93884

2020-01-14

Avsluta utredn Ansökan
18-20 med insats

Schnoor, Marie

IFO Barn/Vuxen

IFO Barn och
familjeenheten

Antal beslut:
Källa: Treserva

40
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-01-09 15:16

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 1(2)

Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt, Umgängesstöd verkställighet; Organisation ärende = IFO
Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
91774

2019-12-03

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hasani, Albina

Familjerätt

IFO Familjerätt

91775

2019-12-03

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hasani, Albina

Familjerätt

IFO Familjerätt

91784

2019-12-03

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

91829

2019-12-04

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

91830

2019-12-04

Upplysn avlämnas 6:20
FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

92308

2019-12-17

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

92343

2019-12-18

Utredn 11:1 vård/umg/bo Domstol
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

92344

2019-12-18

Utredn 11:1 vård/umg/bo Domstol
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

92424

2019-12-18

Bekräft MF protokoll

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

92601

2019-12-20

Bekräft MF protokoll

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

92602

2019-12-05

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

Källa: Treserva
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-01-09 15:16

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 2(2)

Anledning: December

Beslutsdatum = 2019-12-01 - 2019-12-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt, Umgängesstöd verkställighet; Organisation ärende = IFO
Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
6:19 FB
92603

2019-12-05

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hagberg, Jenny
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

92604

2019-12-20

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

92605

2019-12-20

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

92795

2019-12-09

Upplysningar 6:20 FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

Antal beslut:
Källa: Treserva

15
Sida 2(2)

Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:36

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 1(2)

Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt, Umgängesstöd verkställighet; Organisation ärende = IFO
Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
92831

2020-01-08

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

92927

2020-01-13

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

92928

2020-01-13

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

93076

2020-01-17

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

93077

2020-01-17

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

93078

2020-01-17

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny

Familjerätt

IFO Familjerätt

93201

2020-01-21

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hasani, Albina
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

93202

2020-01-21

Utredn 11:1 vård/umg/bo Hasani, Albina
6:19 FB

Familjerätt

IFO Familjerätt

93567

2020-01-09

Bekräft S protokoll

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

93651

2020-01-24

Bekräft S protokoll

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

93760

2020-01-28

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

Källa: Treserva
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Osby kommun

Delegationsbeslut

Fördelning:

Framställd: 2020-02-03 15:36

Beslutsnr

Beställd av: Nina Brobeck
Urval:

Beslutsnr

Sida 2(2)

Anledning: Januari

Beslutsdatum = 2020-01-01 - 2020-01-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt, Umgängesstöd verkställighet; Organisation ärende = IFO
Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;
Beslutsdatum Beslut

Beslutsfattare

Ärendetyp

Organisation ärende

Belopp

Eftergift
belopp

Beslutsform
vårdnad
93783

2020-01-28

Upplysningar 6:20 FB

Domstol

Familjerätt

IFO Familjerätt

93820

2020-01-29

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

93916

2020-01-31

Bekräft FÖR protokoll
Gem vårdnad

Hagberg, Jenny

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

94100

2020-01-29

Bekräft S protokoll Gem
vårdnad

Hasani, Albina

Fader-/ Föräldraskap

IFO Familjerätt

Antal beslut:
Källa: Treserva
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.andersson2@osby.se

Granskning av intern styrning och kontroll PwC
Dnr BUN/2020:45 007

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden


Att anta förvaltningens svar som sitt eget och sända till kommunstyrelsen

Barnkonsekvensanalys
Berör inte barn
Sammanfattning av ärendet
Revisionsgranskning har skett, på uppdrag av Kommunfullmäktige i Osby kommun, via
PWC genom Lena Salomon(uppdragsledare), Cornelia Pethrus (revisionskonsult) och
Carl-Gustaf Folkeson (certifierad kommunrevisor). Granskningen belyser intern styrning
och kontroll.
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen
uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl politiker
som förvaltningsledning och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att
styra ekonomin och verksamheten.
Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Remissvar granskning
Revisionsrapport

Ärende
Revisionsgranskning har skett, på uppdrag av Kommunfullmäktige i Osby kommun, via
PWC genom Lena Salomon(uppdragsledare), Cornelia Pethrus (revisionskonsult) och
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Carl-Gustaf Folkeson (certifierad kommunrevisor). Granskningen belyser intern styrning
och kontroll.
Granskningen kom fram till följande rekommendationer för det fortsatta arbetet i
kommunstyrelse och nämnder;
• Genomföra den interna kontrollen på löpande basis i enlighet med kommunfullmäktiges
policy för intern kontroll samt att nämnderna i övrigt genomför den interna kontrollen
utifrån gällande policy och riktlinje.
• Vidareutveckla arbetet med att finna riskområden till riskanalysen i syfte att få fram
underlag till kontrollmoment som är viktiga att granska i planen för intern kontroll.
• Förtydliga vilka åtgärder som nämnderna vidtagit utifrån de avvikelser som
framkommer i den interna kontrollen.
Utifrån genomförd revisionsgranskning lämnar barn- och utbildningsnämnden sitt svar
enligt följande:
Risk- och konsekvensanalys
Pwc har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys. Vi kan inte heller utläsa av
protokoll att nämnden tagit del av en riskanalys i samband med beslut avseende interna
kontrollplan för 2019 - 2020. Dock framgår att åtta stycken kontrollmoment tagits fram
utifrån en riskbedömning i kontrollplanen.
PWC: s bedömning:
Avseende barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att kontrollmålet ej är uppfyllt. Vi
grundar vår bedömning på att det inte finna någon dokumenterad riskanalys för år 2019.
Vidare noterar vi att det i riktlinjen framgår att risk- och väsentlighetsanalys ska
genomföras. Då barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för den interna
kontrollen inom respektive verksamheter anser vi att det är angeläget att nämnden är
involverad i framtagandet av riskanalys framöver.
Barn- och utbildningsnämndens svar:
Risk- och konsekvensanalys:
Barn- och utbildningsnämnden kommer att i det fortsatta arbetet med Intern
kontroll och dess underlag vara involverade i samtliga processer kring arbetet.

Kontrollplan:
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2019 antogs vid sammanträde
2019-02-19 § 26. Barn och utbildningsnämnden beslutade om följande rutin/system där
kontrollmoment ska ske:
• Utredningstid barn och familj
• Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidareanställd personal
• Arkivering/gallring

Sida

3(4)

• Hantering av personuppgifter
• Rutiner för synpunkter och klagomål
• Elever rätt till utbildning och särskilt stöd
• Studie- och yrkesvägledning
• Ensamarbete
Pwc menar att planen innehåller riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, om
kontroll ska genomföras, uppgifter om kontrollmoment, vem som är ansvarig, frekvens
för kontroller, metod och till vem kontrollen ska rapporteras. Vidare framgår tidsram och
motivering till kontrollmomenten.
Pwc:s bedömning:
Avseende barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
När det gäller barn- och utbildningsnämnden har vi inte tagit del av en dokumenteras
riskanalys.
Barn- och utbildningsnämndens svar:
Barn- och utbildningsnämnden kommer att i det fortsatta arbetet med Intern
kontroll och dess underlag vara involverade i samtliga processer kring arbetet.
Tydligheten kring underlag för vad som är dokumenterad riskanalys ska stärkas.
Rapportering av genomförd kontrollplan
Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och skolnämnden fram till 2018-12-31):
Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna uppföljningen av den interna
kontrollplanen samt ge kontrollansvariga i uppdrag att följa upp de planerade åtgärderna
vid sammanträde 2018-12-11 § 84. Under kontrollmål 3.5 redovisas resultatet och
vidtagna åtgärder.
Uppföljning år 2019:
Pwc redovisar att för år 2019 har det fram till granskningstillfället skett uppföljning i delår
2019 avseende intern kontroll vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2019-08-20. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppföljningen godkänns samt att
kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra planerade åtgärder. Sammanställning av
åtgärder framgår av kontrollmål 3.5. Utöver rapporteringen vid delår kan vi inte se att det
sker någon löpande rapportering avseende den interna kontrollen avseende barn- och
utbildningsnämnden.
Av intervjuer framgår att den löpande rapporteringen ska ske i form av rapportering vid
delårsbokslut men av ovanstående framgår att det enbart är barn- och utbildningsnämnden
som genomfört denna uppföljning i samband med delårsbokslutet.
Pwc:s bedömning:
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och utbildningsnämnden.
Bedömningen grundar vi på att nämnden får rapportering av genomförda kontroller i
samband med årsredovisning men också i samband med delår 2019. Vi noterar dock att
enligt policyn och riktlinjen för intern styrning och kontroll är förvaltningschefen skyldig
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att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar vilket inte har
skett.
Barn- och utbildningsnämndens svar:
Kontinuerlig uppföljning sker enligt rutiner.
Uppsiktsplikt och utvärdering av nämndernas interna kontroll
Barn- och utbildningsnämnden (tidigare barn- och skolnämnden fram till 2018-12-31):
Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna uppföljningen av den interna
kontrollplanen vid sammanträde 2018-12-11 § 84.
Pwc:s bedömning:
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt avseende barn- och utbildningsnämnden.
Bedömningen grundar vi på att nämnden i samband med rapportering av genomförda
kontroller för år 2018 och vid delår 2019 tar del av vilka åtgärder som ska genomföras vid
upptäckta brister i den interna kontrollen. En beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas
samt till delar hur arbetet med åtgärder ska fortlöpa framåt.
Barn- och utbildningsnämndens svar:
Inget att tillägga.

Eva Andersson
Förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelse
Områdeschefer
Controller

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-02-04
Kommunstyrelseförvaltningen
Cindy Balte
0479528235
cindy.balte@osby.se

Intern kontrollplan 2019
Dnr BUN/2019:96 600

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen
och kontrollansvariga får i uppdrag att genomföra att de planerade åtgärderna.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej 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 Intern kontrollplan 2019, 2019-02-19 §26. I
planen anges vilka rutiner som ska följas upp, kontrollmoment och när uppföljning ska
göras. Uppföljningen i december har genomförts enligt den beslutade planen.

Beslutsunderlag
Intern kontroll 2019 – rapportering december

Eva Andersson

Cindy Balte

Förvaltningschef

Verksamhetscontroller

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
Administratör Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhetschef Barn och familj
Kultur- och fritidschef
Områdeschef förskola
Områdeschef grundskola
Områdeschef gy/vux
Verksamhetsutvecklare
Controller Barn & utbildning
Ekonomiavdelningen

Intern kontroll rapportering 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning
Intern kontroll 2019, rapportering av åtgärder från föregående år ..........................3
Kontrollrapport..........................................................................................................................4

Barn- och utbildningsnämnden, Intern kontroll rapportering 2019
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Intern kontroll 2019, rapportering av åtgärder från föregående år
Plan
Rutin/syste
m

Kontrollmoment

Sann
olikh
et

Kons
ekve
ns

Riskbedöm
ning

Ansvarig

Fr
ek
ve
ns

Metod

Rappor
tering
till

Klar

Utredningsti
d barn och
familj

Att säkerställa att
utredningstider
inom barn och
familjs
verksamhet följer
gällande
lagstiftning samt
att det finns
fungerande
rutiner som
säkerställer detta

3

4

12

Förste
socialsekret
erare

2g
gr
år

Fullstä
ndig
kontroll

Förvaltn
ingsche
f

1 juni
och 1
decem
ber

Utdrag ur
belastningsr
egister för ej
tillsvidare
anställdpers
onal

Att säkerställa att
personal som
inte är
tillsvidareanställd
och inte är
anställd via
Vikariebanken
lämnar utdrag
från
belastningsregistr
et årligen och att
det finns väl
fungerande
rutiner för detta

3

4

12

Områdesch
efer

2
ggr
/år

Stickpr
ov

Förvaltn
ingsche
f

1 juni
och 1
dec

Arkivering/g
allring

Att säkerställa att
det finns väl
fungerande
rutiner för
arkivering och
gallring som följer
gällande
lagstiftning samt
att dessa rutiner
följs

3

3

9

Administratö
r

2
ggr
/år

Stickpr
ov

Förvaltn
ingsche
f

1 juni
och 1
decem
ber

Hantering av
personuppgi
fter

Att säkerställa att
personuppgifter
behandlas enligt
den nya
dataskyddsförord
ningen

4

4

16

Administratö
r

2
ggr
/år

Stickpr
ov

Förvaltn
ingsche
f

1 juni
och 1
decem
ber

Rutiner för
synpunkter
och
klagomål

Att säkerställa att
varje enhet har
rutiner för
synpunkts- och
klagomålshanteri
ng

4

2

8

Områdesch
efer,
enhetschefe
r barn och
familj samt
kultur och
fritid

1
gå
ng

Fullstä
ndig
kontroll

Förvaltn
ingsche
f

1 juni

Elevers rätt
till utbildning
och särskilt
stöd

Att säkerställa att
det finns rutiner
kring pedagogisk
utredning och
dokumentation

4

4

16

Verksamhet
sutvecklare

2g
gr
år

Fullstä
ndig
kontroll

Förvaltn
ingsche
f

1 juni
och 1
decem
ber

Studie- och
yrkesvägled
ning

Att skapa
gemensamma
rutiner för studieoch
yrkesvägledning
inom grundskola
och
gymnasie/vux

3

3

9

Områdesch
ef
grundskola,
områdesche
f
gymnasie/vu
x

2g
gr
år

Fullstä
ndig
kontroll

Förvaltn
ingsche
f

1 juni
och 1
decem
ber
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Rutin/syste
m
Ensamarbet
e

Kontrollmoment

Riskanalyser på
hela kultur och
fritid

Sann
olikh
et

Kons
ekve
ns

Riskbedöm
ning

4

3

12

Ansvarig

Biblioteksch
ef,
fritidsgårdsc
hef, simoch
ishallschef,
enhetschef
musikskola

Fr
ek
ve
ns

Metod

Rappor
tering
till

2g
gr
år

Fullstä
ndig
kontroll

Förvaltn
ingsche
f

Klar

1 juni
och 1
decem
ber

Kontrollrapport
Kontrollmoment:

Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande
lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta

Enhet:

Barn och familj

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Utredningstid barn och familj

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Nej

Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

-

Kontrollansvarig:

Förste socialsekreterare

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Under 2019 har utredningstiderna kontrollerats månadsvis. Under andra halvåret 2019 har försenade utredningar
minskat successivt. Vid utgången av 2019 är 16 % av utredningarna inte slutförda inom lagstadgad tid.
Åtgärder:
Rutiner för genomläsning av utredningar har ändrats för att förhindra onödiga dröjsmål.
Fortsatt arbete med att effektivisera utredningsprocessen pågår i dialog med socialsekreterarna.
Handlingsplaner har upprättats med de handläggare som har hög andel försenade utredningar.

Kontrollmoment:

Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanställd och inte är anställd via
Vikariebanken lämnar utdrag från belastningsregistret årligen och att det finns väl
fungerande rutiner för detta

Enhet:

Förskola, grundskola, gymnasieskola

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Utdrag ur belastningsregister för ej
tillsvidareanställd personal

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

-

Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Nej

Kontrollansvarig:

Områdeschefer

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Enligt stickprovskontroller finns det utdrag på en del enheter, men inte alla. Visstidsanställdas belastningsutdrag
förnyas inte alltid efter ett år.
Åtgärder:
Rutin för att förnya belastningsutdrag för visstidsanställda efter ett år kommer upprättas av HR. Denna kontrolluppgift
kommer följas upp igen i intern kontroll 2021.
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Kontrollmoment:

Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer
gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs

Enhet:

Samtliga enheter inom Barn- och
utbildningsförvaltningen

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Arkivering/gallring

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja

Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

-

Kontrollansvarig:

Administratör

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Sydarkivera genomförde i juni en tillsyn och de anser att barn- och utbildningsförvaltningen har god kännedom och
kontroll över sin informationshantering. Informationshanteringsplanerna och arkivbeskrivningarna är uppdaterade.
Åtgärder:
Fortsätta arbetet med att informera och medvetandegöra alla medarbetare i förvaltningen.

Kontrollmoment:

Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen

Enhet:

Samtliga enheter inom Barn- och
utbildningsförvaltningen

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Hantering av personuppgifter

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Nej

Övrigt:
Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

-

Kontrollansvarig:

Administratör

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 21/5-19 Riktlinjer för personuppgiftsbehandling och förvaltningschefen har
beslutat gällande rutiner.
Åtgärder:
Fortsatt information och implementering av riktlinjer och rutiner i hela förvaltningen. Personuppgiftsbiträdesavtal
upprättas inte alltid innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, lyftas till ledningsgruppen för fortsatt information och
implementering under 2020.

Kontrollmoment:

Att säkerställa att varje enhet har rutiner för synpunkts- och klagomålshantering

Enhet:

Samtliga enheter inom Barn- och
utbildningsförvaltningen

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Rutiner för synpunkter och klagomål

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Ja

Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

-

Kontrollansvarig:

Områdeschefer, enhetschefer barn och
familj samt kultur och fritid

Processen behöver utvecklas

Nej

Resultat:
Det finns fungerande rutiner för varje enhet gällande synpunkts- och klagomålshantering. På varje enhets hemsida
finns hänvisning till kommunens synpunkter och felanmälan.
Åtgärder:

Barn- och utbildningsnämnden, Intern kontroll rapportering 2019

5(7)

Kontrollmoment:

Att säkerställa att det finns rutiner kring pedagogisk utredning och dokumentation

Enhet:

Grundskola

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Elevers rätt till utbildning och särskilt stöd

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Ja

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Nej

Kontroll utförd (datum):

Augusti 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

-

Kontrollansvarig:

Verksamhetsutvecklare

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Fullständig kontroll genomförd av centrala elevhälsoteamet som visade att drygt hälften av dokumentationen har
brister i både pedagogisk utredning och åtgärdsprogram.
Åtgärder:
Centrala elevhälsan har genomfört utbildning av grundskolans speciallärare och specialpedagoger. Kommunen har
ett tvåårigt avtal med SPSM där ökad tillgänglighet i lärmiljön och arbetet med pedagogisk utredning och
åtgärdsprogram ingår.
Fortsatt uppföljning kommer att komplettera den genomförda kontrollen genom stickprov där varje grundskoleenhet
skickar vart femte åtgärdsprogram med pedagogisk utredning till Centrala elevhälsoteamet för kontroll. Detta sker
den 31 maj och 30 november.

Kontrollmoment:

Att skapa gemensamma rutiner för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och
gymnasie/vux

Enhet:

Grundskola, gymnasieskola

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Studie- och yrkesvägledning

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

Nej

Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

-

Kontrollansvarig:

Områdeschef grundskola, områdeschef
gymnasie/vux

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Arbetet med rutiner är igång och idag finns det inbokade möten en gång i månaden fr.o.m. höst 2019 t.o.m. våren
2020. Arbetet med att ta fram en Handlingsplan ska vara gjort till 15 mars 2020. Där ska det framgå en röd tråd vad
det gäller studieplanering och studieprogression, främst för nyanlända och flerspråkiga. SE 200108
Åtgärder:
Arbetet pågår sedan vt-19 och beräknas vara klart juni 2020

Kontrollmoment:

Riskanalyser på hela kultur och fritid

Enhet:

Kultur och fritid

Kontroll av process

Process (rutin/system):

Ensamarbete

Dokumenterad
processbeskrivning finns

Nej

Processen fungerar enligt
processbeskrivningen

-

Kontroll utförd (datum):

December 2019

Processen fungerar utan
processbeskrivning

Ja

Kontrollansvarig:

Bibliotekschef, fritidsgårdschef, sim- och
ishallschef, rektor musikskola

Processen behöver utvecklas

Ja

Resultat:
Frågan kontrolleras regelbundet i samband med skyddsronder och diskuteras på APT. Ensamarbete förekommer på
grund av att verksamheten kräver öppethållande under morgontid och kvällstid och för att personal saknas till
exempel på biblioteksfilialer.
Åtgärder:
Regelbunden kontroll, samt se över att det finns personlarm till medarbetare.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-02-04
Kommunstyrelseförvaltningen
Cindy Balte
0479528235
cindy.balte@osby.se

Intern kontroll 2020
Dnr BUN/2020:5 041

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2020.
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
intern kontroll inom nämndens ansvarsområden.
I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, kontrollmoment och
när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och eventuella åtgärder för
att förbättra den aktuella rutinen.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2020

Eva Andersson

Cindy Balte

Förvaltningschef

Verksamhetscontroller

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutet skickas till
Förvaltningschef Barn och utbildning
Områdeschef förskolan
Områdeschef grundskolan
Områdeschef gymnasie/vux
Enhetschef Kultur och fritid
Enhetschef Barn och familj
Administratör Barn och utbildning
Controller barn och utbildning
Ekonomiavdelningen

Intern kontroll plan 2020
Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2020
Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Förslag
till
kontroll

Utredningstid
barn och familj

Att säkerställa att
utredningstider inom
barn och familjs
verksamhet följer
gällande lagstiftning
samt att det finns
fungerande rutiner
som säkerställer
detta

3

4

12

Ja

Utdrag ur
belastningsregi
ster för ej
tillvidare
anställdpersona

Att säkerställa att
det finns väl
fungerande rutiner
för arkivering och
gallring som följer
gällande lagstiftning
samt att dessa
rutiner följs

3

4

12

Nej

Under 2020
kommer HRenheten att arbeta
fram en ny rutin.
Förslaget från
förvaltningen är
att åter införa
denna
kontrollpunkt
2021.

Arkivering/gallri
ng

Att säkerställa att
det finns väl
fungerande rutiner
för arkivering och
gallring som följer
gällande lagstiftning
samt att dessa
rutiner följs

1

3

3

Nej

Kontrollmomentet
fanns med under
2019 och utifrån
uppföljningen
bedöms rutinen
fungera.

Hantering av
personuppgifter

Att säkerställa att
personuppgifter
behandlas enligt den
nya
dataskyddsförordnin
gen

4

3

12

Ja
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Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Klar

Motivering

Enhetschef
Barn och
familj

2 ggr/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Under 2019 har
utredningstiderna
blivit kortare på
grund av ett
medvetet arbete.
Men eftersom
utredningstiderna
ännu inte når
nivåerna i
gällande
lagstiftning så
finns
kontrollmomentet
kvar.

Administratör
BoU

2 ggr/år

Stickprov

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Kontrollmomentet
har funnits med
under 2019.
Under 2019
antogs riktlinjer
och
kontrollmomentet

2(5)

Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Förslag
till
kontroll

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Klar

Motivering
bör finnas kvar för
att säkerställa att
rutinen är
implementerad i
hela förvaltningen

Rutiner för
synpunkter och
klagomå

Att säkerställa att
varje enhet har
rutiner för
synpunkts- och
klagomålshantering

1

2

2

Nej

Elevers rätt till
utbildning och
särskilt stöd

Att säkerställa att
det finns rutiner
kring pedagogisk
utredning och
dokumentation

4

4

16

Ja

Studie- och
yrkesväglednin
g

Att skapa
gemensamma
rutiner för studieoch yrkesvägledning
inom grundskola och
gymnasie/vux

2

3

6

Ja
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Kontrollmomentet
fanns med under
2019 och utifrån
uppföljningen
bedöms rutinen
fungera.
Verksamhetsu
tvecklare

2 ggr/år

Stickprov

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Kontrollmomenten
fanns med i 2019
års plan och
under 2019 har
utbildningar
genomförts med
grundskolans
speciallärare och
specialpedagoger.
Kommunen har
även inlett ett
samarbete med
SPSM. Under
2019 har brister
framkommit och
kontrollmomentet
bör finnas kvar för
att säkerställa att
gällande rutiner
följs.

2 ggr/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Kontrollmomentet
fanns med i 2019
års plan och
under året har
arbetet med att
skapa
gemensamma
rutiner påbörjats.
Arbetet fortsätter
under 2020 och
därför bör
kontrollmomentet
finnas med även
under 2020.
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Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Förslag
till
kontroll

Ensamarbete

Riskanalyser på
hela kultur och fritid

4

3

12

Säkerhet i
lokaler

Se över skalskydd
och säkerhetsrutiner

4

4

Rutin för
anmälan av
kränkande
behandling

Säkerställa att
gällande rutin följs.

3

Rutin för
skolnärvaro

Säkerställa att rutin
följs

3

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Klar

Motivering

Ja

Bibliotekschef
,
fritidsgårdsch
ef, sim- och
ishallschef,
enhetschef
musikskola

2 ggr/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Inom kultur och
fritid förekommer
ensamarbete
under vissa
perioder. Detta
kan innebära en
risk för besökare
och personal. Det
är därför viktigt att
ha rutiner för
ensamarbete
samt att få en
gemensam rutin i
enheten för
riskbedömningar
vid
schemaläggning.

16

Ja

Områdeschef
gymn/vux/kult
ur och
fritidschef

2 ggr/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

För att säkerställa
att det finns
rutiner för
säkerhet i
lokalerna bör
egenkontrollerna
samlas in och
analyseras

3

9

Ja

Områdeschef,
rektorer

2 ggr/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Det finns en rutin
för anmälan av
kränkande
behandling, men
den följs inte
alltid. Under 2020
kommer ett nytt
verktyg från Draftit
implementeras för
att underlätta
arbetet

4

12

Ja

Områdeschef
grundskola,re
ktorgrundskol
a

2 ggr/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

1 aug och 1
dec

Under 2019 har
en ny rutin för
skolnärvaro tagits
fram.
Kontrollmomentet
finns med under
2020 för att
säkerställa att
rutinen följs.
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Rutin/system

Kontrollmoment

Sannolikhet

Konsekvens

Riskbedömning

Förslag
till
kontroll

Rutin skyddad
identitet

Att säkerställa att
rutinen är känd och
följs.

3

4

12

Ja
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Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Administratör
BoU/rektorer

1 ggn/år

Fullständig
kontroll

Förvaltningsc
hef

Klar

Motivering

1 dec

Det finns en rutin
för hantering av
personuppgifter
för personer med
skyddad identitet
men det finns ett
behov av att
säkerställa att den
följs för att skapa
trygghet för
individer med
skyddad identitet
och möjlighet att
delta i
verksamheten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-02-04
Kommunstyrelseförvaltningen
Cindy Balte
0479528235
cindy.balte@osby.se

Tilläggsbudget 2020
Dnr BUN/2020:59 041

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära 4 198 tkr i tilläggsbudget för
investeringar.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till tilläggsbudget 2020.
I förslaget ingår följande:


Inventarier till ny förskola i Lönsboda



Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem förskola och skola



Verkstadsinventarier



Bord till textilslöjdsalarna på Hasslarödsskolan



Offentlig konst till förskola och skola

Beslutsunderlag
Tilläggsbudget 2020, Barn- och utbildningsnämnden

Ärende
Bygget av ny förskola i Lönsboda är kommer att slutföras under 2020 och inventarier
behöver upphandlas och beställas. Kostnad 2 000 tkr
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Upphandlingen av nytt verksamhetssystem pågår och förväntas bli klar under 2020 och
den investeringsbudget som funnits under 2019, behöver flyttas med till 2020. Summan i
investeringsprojektet uppgår till 1 500 tkr, vilken behöver flyttas med till 2020.
Textilslöjdsalarna på Hasslarödsskolan har under 2019 utrustats med nya bord. Dock har
delar av leveransen blivit försenad och resterande bord kommer att levereras under början
av 2020. Därför är förslaget att kvarvarande summa på 176 tkr flyttas med till 2020.
Vid nybyggnation av förskolor och skolor ska det köpas in offentlig konst. Byggnationen
av nya förskolor kommer att slutföras under 2020 vilket innebär att den totala summan i
investeringsprojekt 0878 behöver flyttas med till 2020, vilken uppgår till 475 tkr.

Eva Andersson

Cindy Balte

Förvaltningschef

Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till
Förvaltningschef Barn och utbildning
Controller Barn och utbildning
Ekonomiavdelningen

Tilläggsbudget 2020
Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning
Tilläggsbudget investeringar ..........................................................................................3

Barn- och utbildningsnämnden, Tilläggsbudget 2020

2(3)

Tilläggsbudget investeringar

Ansv

6831

6501

Verks

30000

40740

Proj

Projektnamn

Kvar
2019
(tkr)

0878

Offentlig
konst,
förskola och
skola

475

475

1604

Inventarier
ny förskola
Lönsboda

2 000

2 000

1 500

1 500

176

176

47

47

4 198

4 198

6001

60200

1605

Nytt
verksamhets
system
förskola och
skola

6701

44040

1646

Inventarier
textilslöjd

6422

45340

1662

Verkstadsinv
entarier

Summa

Förslag
2020
(tkr)

Kommentar

Bud
get
201
8
(tkr)
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Projekt 0878 - Konst kommer köpas in i och med att byggnationen av förskolorna i Osby och
Lönsboda kommer att färdigställas under 2020.
Projekt 1604 - Inventarier till förskolan i Lönsboda som kommer att färdigställas under 2020.
Projekt 1605 - Verksamhetssystemet ska implementeras under 2020.
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inte levererade än.
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användas till fordonsprogrammet än så har inte alla planerade inköp av inventarier kunnat
genomföras.
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ÅRETS HÄNDELSER
Ny förvaltningsorganisation
Osbymodellen
Riktade insatser från Skolverket
Nya förskolor
Visseltofta skola stängs
Naturbruksgymnasiet släpper sina sista studenter
Från och med 1 januari är förvaltningsorganisationen förändrad och förvaltningschefen med sin ledningsgrupp ska organisera
en effektiv förvaltning med hög kvalitet för våra medborgare. Barn- och utbildningsnämnden omfattar nu förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten.
I februari fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med hälsa- och välfärdsförvaltningen arbeta fram
en Osbymodell för intern och extern samverkan. Osbymodellen ska säkerställa att kommunens verksamheter samarbetar så
att medborgaren får rätt stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Styrgrupp och operativ grupp har under hösten 2019 arbetat intensivt med organisation och utveckling av Osbymodellen. Alla personal har i olika forum fått information om hur Osbymodellen är tänkt att fungera som samverkansmodell för gemensamma insatser.
Skolverket har i en riktad insats för ”Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers mottagande och lärande” beviljat Osby
kommuns ett statsbidrag på 5,1 miljoner kronor. Insatsen gäller förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och avslutas sommaren 2020. Bidraget används till att skapa rutiner för ett gott mottagande inom och mellan de olika
skolformerna samt till kompetensutveckling av pedagoger i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - SKUA.
De nya förskolorna i Lönsboda och Osby är påbörjade och bygget går enligt plan. Förskolan i Lönsboda invigs i juni 2020
och förskolan i Osby invigs i november 2020. Vi väntar med spänning på att få ta de nya byggnaderna i besittning och att
våra förskolebarn ska få många härliga framtidsupplevelser.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att stänga skolverksamheten på Visseltoftaskolan till sommaren 2019.
Naturbruksgymnasiet avslutade sina utbildningar och program den 14 juni 2019. Då tog de sista eleverna på Naturbruksgymnasiet studenten.
Från och med läsåret 2019/2020 startar Yrkesskolan de nationella programmen Fordonsvård och godshantering för gymnasiesärskolan samt Fordons- och transportprogrammet för introduktionsprogrammet.
Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning 2019, verksamhetsberättelser
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Nämnd och förvaltning
Barnkonventionen har under 2019 blivit lag i Sverige. Det innebär att hänsyn till barnperspektivet ska tas i alla beslut. Alla
verksamheter har i uppdrag att arbeta med barnkonventionen och dess intentioner.
Skolorganisationen för grundskolan har varit föremål för flera utredningar och remissförfarande. 2016 genomfördes en fullmäktigeberedning med syfte att se över och utveckla en långsiktig organisation för grundskolans organisation i hela Osby
kommun. I december 2019 var beslut kring grundskoleorganisation med redovisning av socioekonomiska, lokalmässiga och
ekonomiska förutsättningar, uppe för beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades och nytt datum för beslut kring
grundskoleorganisationen beräknas vara vid Kommunfullmäktige 20200224.
Fullmäktigeberedning kring utbud, organisation och samlokalisering för Kultur och Fritids verksamhetsområde startades
under 2019. Under våren 2020 kommer medborgardialoger och dialogmöte i Kommunfullmäktige hållas kring utredningens
frågeställningar.
Lokaler och lokalbehovsplanering var en väldigt aktuell frågeställning under 2019. Många lokaler inom Osby kommun börjar bli föremål för uppgradering och eventuella nybyggnationer utifrån såväl pedagogiska behov som modernisering utifrån
dagens förutsättningar.
Nybyggnationer startade med förskolor i Osby och Lönsboda. Den pågående grundskoleutredningen blev inte beslutad vilket
innebar att lokalförändringar för grundskolans del ännu inte kunnat fastställas. Under hösten 2019 gjordes mätningar som
påvisade mögelsporer på Hasslarödsskolan. Detta innebar att delar av Hasslarödsskolans F-6 fick stängas. En omorganisation
med viss ombyggnation, möjliggjorde att bibehålla samtliga verksamheter F-9 Hasslarödsskolan inom området. Under 2019
togs också beslut om projektering av ny ishall.
Digitalisering får en allt mer dominerande och viktig betydelse för våra verksamheter, såväl pedagogiskt som administrativt.
Vi blir mer beroende av digitala lösningar för att kunna klara av en god service till medborgarna och att kunna möta framtida
behov vad gäller utbildning och kommunikation. Vikten av adekvata digitala hjälpmedel är av största vikt för våra verksamheter. Den nationella digitaliseringsstrategin talar sitt tydliga språk om framtidens förutsättningar och möjligheter. Nationella
prov för våra elever kommer inom en snar framtid att enbart utföras digitalt. Det innebär också att det inte enbart är digitala
verktyg som behöver hålla god standard utan. Även kraven på nätverk och uppkopplingar ökar med de utvidgade digitala
lösningar.
Systematiskt kvalitetsarbete - en viktig del av analysarbetet för att kvalitetssäkra rätt och tidiga insatser. Kvalitetsarbetet är
en av grundpelarna för att göra rätt prioriteringar. Ett systematiskt kvalitetsarbete skapar förutsättningar för säkerställandet av
att våra insatser får önskade effekter. Vi har under 2019 arbetat med utveckling av en modell för vårt kvalitetsarbete och
kommer under 2020 att verka för att hela styrkedjan arbetar med kvalitetsarbete kopplat till prioriteringar, insatser och ekonomi.
Skollagsändringar - Från och med 2019-07-01 beslutade riksdagen om införande av läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga
stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.
2019-01-01 blev det genom en skollagsförändring obligatoriskt för alla kommuner att utse en skolchef för samtliga skolformer. Skolchefen ska
2019-07-01 fick förskolecheferna titeln rektor, vilket också innebar att det blev obligatoriskt för all nya rektorer att enligt
skollagens skrivningar genomgå rektorsutbildning.
Rekrytering är en fråga som övergripande har och kommer att prägla det fortsatta personalarbetet. Det är också en viktig del
i uppdraget att vara en attraktiv arbetsgivare. Många verksamheter står inför stora rekryteringsbehov de kommande åren. Det
blir allt svårare att få behörig personal till utbildningsområdets verksamhetsgrenar. Konsekvenserna blir en större press på
redan befintlig personal samt en försämrad kvalitetssäkring.

Förskolan
Nybyggnationen av förskolorna i Lönsboda och Osby har pågått under hela 2019 i ett nära samarbete med Skanska. Barn och
pedagoger har varit delaktiga på många olika sätt.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ändra i Villkor och regler för förskolan och pedagogisk omsorg när det gäller
barn till arbetslös förälder, allmän förskola och barn till föräldralediga. Förändringen innebar att barnens vistelsetid ändrades
till fem timmar per dag inklusive lunch. Pedagogerna inkom med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden om hur detta
beslut påverkar pedagogernas arbetsmiljö negativt .
Digitaliseringsstrategin är ett ledande dokument på alla förskolor. De använder digitala verktyg för att utveckla barnens
lärmiljöer. Arbetet har under 2019 haft fokus på att förstärka lärmiljön genom projicering ljud och ljus, men också att barnen
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får använda digitala verktyg. All personal har erbjudits utbildning vid ett antal tillfällen av centrala barn och elevhälsan med
följande innehåll; Funktioner i I-pad och pedagogiska samtal om den digitala användningen i förskolans arbete.
All personal i förskolan har deltagit i Skolverkets utbildningsmaterial “Läslyftet” och modulen “Flera språk i barngruppen”
Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att
utveckla språket.
Förskolan har fått medel 2019 och har i år samarbetat med “Drömmarnas Hus”, Rosengård, Malmö. Alla barn i åldersgruppen
4–5 år har deltagit och årets tema är “Bjud in!”. Barnen har producerat inbjudningar som kommer att ställas ut i Osby konsthall under mars månad -2020.
Under 2019 har förvaltningen tagit fram riktlinjer och implementerat för ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete som styrs
utifrån läroplansuppdraget och barnens bästa, både på förskolenivå och på huvudmannanivå. Syftet har varit att bidra till en
bättre kvalitetsutvecklingen och måluppfyllelsen i förskolan.
På många förskolor saknar förskolepersonalen en gemensam syn kring vad särskilt stöd är och hur arbetet ska bedrivas för
barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har tagit fram en rutin för stödinsatser i förskolan. Tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten har förvaltningen under 2019 arbetat med inkluderande lärmiljöer och likvärdighet i förskolan.
2019-07-01 reviderades förskolan läroplan, Det som förändrats i den reviderade läroplanen är förskollärarens ansvar för det
pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen
uppfylls.
1 juli 2019 förändrades förskolechefernas titel till rektor. "Förskolerektorerna" ska gå samma obligatoriska rektorsutbildning
som övriga rektorer.
Under våren 2019 arbetade alla rektorer tillsammans med områdeschefen fram en modell hur begreppen undervisning och
utbildning skulle implementeras i verksamheterna. Detta väckte starka reaktioner främst från barnskötarna och deras fackförbund, de kände sig mindre värda i organisationen.
Under 2019 har det tydligt visat sig, att ska den utveckling ske som styrdokumenten anger, måste arbetet styras mer än från
rektor på förskolan. Förskollärarens uppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18. Förskolorna i
Osby kommun ska bygga upp utvecklingsorganisationer för både det inre arbetet och för ledningen.

Grundskolan
Från och med höstterminen 2019 infördes en del lagändringar inom grundskola. Det innebar förändringar i timplanen i form
av mer undervisningstid i idrott och matematik. Elever som började i årskurs 7 höstterminen 2019 har fått ytterligare 105
timmar garanterad undervisningstid i matematik och ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa, mellan mellanstadiet och högstadiet. 2019 infördes också krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för
undervisning i fritidshemmet.
Från och med 1 juli 2019 beslutade riksdagen om införande av läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Åtgärdsgarantin innebär bland annat att lärare med hjälp
av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial ska kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande, redan
från förskoleklass.
Nya riktlinjer gällande skolnärvaro har antagits för att stödja arbetet med ökad problematisk skolnärvaro. I samband med
detta har det även gjorts en broschyr som alla vårdnadshavare inom grundskolan fått vid föräldramöte i augusti 2019. I denna
förtydligas innebörden av skolplikten utifrån Skollagen och Osby kommuns förhållning till detta.
Implementeringen av obligatorisk prao har fortsatt under 2019. En av grundskolans Studie- och yrkesvägledare (SYV), har
haft en samordnande roll framförallt för att bygga upp det verktyg (samverka.nu) som används för att samla tillgängliga praoplatser och skapa större likvärdighet för elever att ordna praoplats. En grupp med representanter från barn och utbildningsförvaltningen och tillväxtenheten har bildats, för att utveckla samverkan med det lokala näringslivet genom till exempel prao,
arbetsplatsförlagt lärande (APL) och andra aktiviteter.
Elevantalet inom grundskola har fortsatt öka samtidigt som befintliga lokaler inte är tillräckliga och ändamålsenliga. Detta
påverkar organisation och kvalitet. Det innebär att det framöver kommer att behövas fler grundskolelokaler framför allt i
Osby tätort. Många klasser inom grundskolan börjar bli så stora i antal, att det är svårt att få plats med dem i nuvarande lokaler. Detta försvårar möjligheten att tillgodose det fria skolvalet.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att stänga skolverksamheten på Visseltoftaskolan från och med läsåret 2019/2020.
Berörda elever gavs möjlighet att önska skola och klass i Osby tätort. Fritidshemselever som tillhörde eller skulle gått på
Visseltoftaskolan erbjöds möjlighet till omsorg morgon och kväll på Toftagården. I samband med det erbjöds de också att åka
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med första och sista skolskjutsen till och från skolan i Osby.
För att på bästa möjliga sätt lösa lokalsituationen är Parkskolans 7-9 sedan höstterminen 2019 förlagd till lokaler på Naturbruksgymnasiet. Denna lokallösning kommer att gälla i fem år, då det är tänkt att ny skolorganisation träder i kraft. Under
oktober 2019 identifierades mögel i lokaler på delar av en av Hasslarödsskolans byggnader. Detta ledde till en hastig flytt av
verksamheter som var placerade i dessa lokaler. Ombyggnationer och lokalförändringar genomfördes inom Hasslarödsskolans befintliga byggnader.
Under höstterminen 2019 har en arbetsgrupp bestående av rektorer, områdeschef för grundskolan, projektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen samt arkitekter, träffats för att påbörja processen kring byggnationen av grundskolor i Killeberg
(F-6) och Lönsoda (F-9).
Grundskolan har fortsatt organisera med förstelärare för att befästa den utvecklingsorganisation som skapats. Uppdragen har
haft fokus på systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), vilka är
grundskolans tre stora utvecklingsområden. Detta förväntas leda till en mer tillgänglig undervisning samt ökad måluppfyllelse. Den riktade insatsen för ”Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers mottagande och lärande” som Osby kommun
beviljats, används inom grundskolan till att skapa rutiner för ett gott mottagande inom och mellan de olika skolformerna. Det
bidrar också till kompetensutveckling av pedagoger i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta innebär en fortsättning på grundskolans satsning och fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket kommer vara bärande för
undervisningen i Osby kommuns grundskolor.
Höstterminen 2019 inledde grundskolan ett samarbete tillsammans med Skåneidrotten. Projektet heter "Rörelsesatsning i
skolan" och vänder sig till F-6. Syftet är att genom organiserade och planerade rörelselekar och aktiviteter, skapa goda vanor
för elever gällande rörelse, för att det ska bli en naturlig del av vardagen.
Grundskolan har haft ett samarbete med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten), för ökad kunskap kring tillgänglig
lärmiljö. Detta för att säkerställa att skollagen följs och att varje elev får det stöd och den undervisning den har rätt till. Målgrupp för insatsen har varit personal på förvaltningsnivå samt rektorer.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Ekbackeskolan i Osby är en attraktiv gymnasieskola för regionens ungdomar, men också för elever från drygt 25 andra kommuner. Under läsåret 2018/2019 var det 106 elever som avslutade sina studier på de nationella programmen. 89,6 % av eleverna på de nationella programmen tog gymnasieexamen.
Utifrån genomförda elevenkäter kan konstateras att eleverna trivs på Ekbackeskolan. 93 % av eleverna känner sig inte utsatta
för någon form av kränkningar. När det gäller stöd och hjälp av lärarna svarar 93 % av eleverna att de får så mycket stöd som
de behöver.
Inför läsårstarten 2019/2020 hade vi ett något mindre intag av elever då kommunen och Calcioakademin (fobollsgymnasium)
inte längre samarbetar. Inför höstterminen 2019 började ca 133 elever på nationella programmen och ca 30 elever har skrivits
in på introduktionsprogrammet under augusti och september.
Ekbackeskolan arbetar utifrån följande verksamhetsmål:
1.
2.
3.
4.
5.

Elever ska utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Goda relationer mellan offentliga arbetsgivare, näringslivet och utbildning.
Skolan ska arbeta för internationalisering och integration.
En trygg skolmiljö som formas av vårt värdegrundsarbete.
Elever kan påverka sin situation genom delaktighet.

Utifrån ovanstående målområden har vi bland annat arbetat med följande insatser:
Ett samarbete har påbörjats med Lunds universitet (Samverkansinlärning, SI-pass) som innebär att studenter från universitetet
kommer till Ekbackeskolan och arbetar med eleverna i matematik. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt startades upp i
augusti 2019. Sommarskolan för introduktionsprogrammets elever bedrevs under sommaren 2019 som ett samarbete mellan
grundskolan och gymnasiet. En satsning som gynnar alla elever som valt att delta, är B Innovation, att utöva en sport på dina
villkor och att träna för att kroppen ska hålla.
Relationerna med arbetsgivare, näringslivet och utbildning har utvecklats genom nya APL-platser, vård- och omsorgscollege,
nya och intressanta studiebesök och programråd med representanter från näringslivet i Osby med omnejd. Under 2019 har
eleverna på Hotell- och turismprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och
Industritekniska programmet gjort APL i Glasgow, Valencia och Lüdenhausen. APL finansieras inom ett Erasmusprojekt.
Det har även förekommit jobbskuggning i Glasgow och Valencia av skolledare, lärare och handledare.
Organisationsförändring - Under 2019 förändrades organisationen på Gymnasiet. Ekbackeskolans nationella program har
delats upp och är numera 2 enheter.
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En samarbetsgrupp har startats upp som innebär att syvare från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen träffas och
diskuterar möjlighetens till samarbete och utveckling.
Yrkesskolan
Yrkesskolan slutförde läsåret 18/19 med att släppa ut 6 st. studenter i juni med pompa och ståt. Eleverna hade gått olika program och inriktningar och blev rustade för framtiden inom både arbetslivet och vuxenlivet. Under hela våren 2019 planerades
och förbereddes det för start av Fordonsprogram i augusti. Fordonsprogrammet är sökbart för både gymnasiesärskoleelever
och IM-elever. Under höstterminen har fordonsprogrammet haft lokaler i maskinhallen på Naturbruksområdet för att i januari
flytta in i lokaler på Köpmansgården. Det är 37 elever som är inskrivna på Yrkesskolan där eleverna kommer från egna
kommunen, kranskommuner och kommuner som Laholm, Klippan och Lund.
Yrkes-Vux
Yrkesvux kurserna Vård- och omsorg och Barnskötarutbildningen har ett relativt gott sökantal. Vi räknar med att kunna erbjuda dessa kurser även under 2020.
Vuxenutbildning
Under 2019 hade vi fler sökande på nästan alla kurser. Det är distansstudier som lockar flest sökande. Vi ser en tydlig trend i
att man idag vill ha en snabb och kort utbildning. Distansstudier är en utmaning för oss då vi ser att betygsresultaten inte är
lika goda som på fysiska kurser.
Komvux - Grundläggande och gymnasiala kurser
Teoretiska grundläggande och gymnasiala kurser löper på och som sagt sedan tidigare, har vi en förändrad sökbild p g a distansstudierna. Det positiva med distansstudier för oss är att vi kan erbjuda alla sökande att läsa hos oss, vilket gör att kostnaden för NTI har sjunkit rejält.
SFI
Det finns ingen kö till studier på SFI. I och med att vi försöker vara flexibla så att lärare byter studieväg eller kurs kan vi
anpassa verksamheten där vi ser att behovet är som störst. Dock ser vi tydligt att de som söker SFI nu har en väldigt kort
studiebakgrund eller ingen alls.
I augusti startade vi upp en Yrkes-SFI Vård- och omsorgs kurs med en förhoppning om att få många sökande. Det blev endast 9 sökande. Oerhört positivt är att av de 9 personerna går 8 kvar. Alla har fått mycket goda vitsord på sin praktikplats och
alla har också fått timanställning på helger och under semestertider.

Central barn- och elevhälsa
Ny organisation för centrala barn- och elevhälsan (CBEH) påbörjades våren 2019 och verkställdes i augusti 2019. Det här
innebar att CBEH fick en närmsta chef istället för två som tidigare. Det påbörjades också ett utvecklingsarbete där varje stadie, förskola, grundskola och gymnasiet, skulle jobba fram sin egen verksamhetsplan samtidigt som CBEH arbetade fram sin
verksamhetsplan. Syftet var att alla professioner som jobbar inom och med elevhälsa lokalt och centralt, skulle få tydligare
roller. Det blev också mer uttalat att CBEH behöver jobba mer förebyggande och hälsofrämjande.
Medicinskt ledningsansvar (MLA)-skolsköterska anställdes i början av april som en följd av IVO-ärende 2018. MLAskolsköterskan har hittills arbetat fram nya rutiner, startat upp systematiskt kvalitetsarbete inom skolsköterskegruppen och
åtgärdat det som Inspektion för vård och omsorg (IVO) påtalat vid sin inspektion. En broschyr har tagits fram som förtydligar
elevhälsans medicinska insats(EMI). I första hand vänder sig broschyren till vårdnadshavare, men är också ett stöd till pedagogisk personal.
Barnstödsteamet inom barn- och elevhälsan har besökt samtliga förskolor och intervjuat personal. Barnstödsteamet har följt
upp besöken med en sammanställning av resultatet. Detta har gjorts med syfte att kartlägga förskolornas kompetensutvecklingsbehov. Barn och elevhälsan har genomfört utbildningar mot förskolan gällande digitalisering, tecken som stöd och autism.
Ett kontinuerligt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har pågått under 2019. Detta inkluderade
kompetensutveckling med utbildningstillfällen kring tillgänglig lärmiljö. Målgruppen för insatsen har varit personal på förvaltningsnivå och rektorer inom förskola, grundskola och gymnasiet Vid ett av utbildningstillfällena arbetades fram ett gemensamt övergripande mål " Olika är normen". Samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att fortgå
under 2020 med fokus på grundskolans lokala elevhälsoteam.
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Kultur och fritid
Under året har Kultur och fritid arbetat tematiskt med temat ”hälsa” på våren och temat ”framtiden” på hösten. Detta har
återspeglat sig i aktiviteter, utställningar och på alla mötesplatser. Att arbeta tematiskt har tagits väl emot av besökarna och
har också möjliggjort en större tydlighet utåt samt delaktighet för kommuninvånarna.
Under hösten så har det startats en fullmäktigeberedning med fokus på hela kultur och fritid. Fyra stycken frågeställningar har
tagits fram som ska redovisas innan den 30/6. Medborgardialoger, enkäter och diskussion på Kommunfullmäktige ska äga
rum under våren.
Pilotprojektet Rörelsekul startades under hösten 2019. Projektet faller väl samman med den rörelsesatsning som sker i grundskolorna i Osby kommun och runt om i landet. Projektets huvudsyfte var att få barn att röra sig efter skolan och att alla skall
kunna vara med.
Projektet med en förstudie kring Skåneleden konst inleddes tillsammans med Östra Göinge kommun.
Planering för projekt ”säkrare Osby” startades upp i samverkan med Rotary. Tanken är att det skall bli en uppstartsdag med
drogförebyggande föreläsning, samverkan av föreningar kring nattvandring, samt ledarskapsstipendium.
Fritidsgårdarna har under året fortsatt arbetet med det drogförebyggande projektet Öckerö där fritidsgårdarna har bjudit in till
samarbete. En förstärkning till det förebyggande arbetet har tillsatts i form av en fältande ungdomsarbetare.
Osby kultur har producerat tre utställningar varav en lyfte psykisk hälsa bland unga i samverkan med Region Skåne, Förlaget
Olika och Osby bibliotek. Osby kultur har givit ut tre evenemangskalendrar, visat familjeteater, anordnat förskoleteater, föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar, konsert. Dessutom har Osby kultur ansvarat för samordning och arrangemang vid
högtiderna Valborg, Midsommar och Nationaldagen.
Osby kultur slutförde projektet kontext som drivs av Skånes hembygdsförbund. Projektet syftar till att lyfta, digitalisera,
bevara och tillgängliggöra kulturarv. Kultur och fritid deltog i projektet tillsammans med Osby hembygdsförening.
För fjärde året i rad har Kultur och fritid fått stöd från Socialstyrelsen för att ordna gratis sommaraktiviteter för barn och
ungdomar. Syftet är att skapa en meningsfull fritid för alla, även de som stannar hemma under lovet.
I början av 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny biblioteksplan, som gäller 2019 - 2022.
Biblioteket blev beviljade pengar i projektet Stärkta bibliotek av statens kulturråd. Pengarna ska användas till att göra barnavdelningen mer användarvänlig med tillgänglighet i fokus.
Musikskolan organiserades under årsskiftet 18-19 in under enheten Kultur och fritid. Ny enhetschef har rekryterats och börjar
sin anställning 2020-02-03. Musikskolans underhållningsorkester och Blåslaget firade 50 årsjubileum med en välbesökt
konsert den 19 oktober. Ett stort antal evenemang har genomförts med musikskolans elever i olika sammanhang. Musikskoleelever har bland annat spelat för Kommunfullmäktige och vid utdelandet av kommunens 24-årsgåva.

Barn- och familjeenheten
Personalsituation
Personalsituationen under 2019 har i stort varit stabil. Under hösten har en 1:e socialsekreterare slutat och tjänsten har inte
tillsatts då en inre organisationsförändring gällande arbetsledning inom öppenvården diskuteras och utreds. Dokumentationen
av det systematiska kvalitetsarbetet har blivit något eftersatt på grund av detta. Lönetillägg för myndighetsutövande socialsekreterare har permanentats, vilket bedömts som en stabiliserande åtgärd.
Digitalisering
FamiljeHuset, enhetens öppenvård, har kommit igång med ett eget Facebook-konto som hålls aktuellt. Det pågår ett arbete
med upphandling av nytt digitalt bedömningsverktyg.
Då det nu finns flera intressenter på marknaden vill vi ta del av det som motsvarar våra behov bäst.
Verksamhet
Det har pågått ett gediget arbete för att komma i fas med utredningsarbete och uppföljningar gällande de ensamkommande
barnen, som sedan 1 januari 2019 handläggs av enheten. Det är ett arbete som tagit mycket tid och energi, framför allt första
halvåret 2019. Det har varit ett stort inflöde av ärenden och det har varit nödvändigt att genomföra flera placeringar av små
barn, både frivilligt och med tvång, under 2019.
Utvecklingsarbete
Det pågår mycket arbete med att utveckla våra barnutredningar i syfte att förbättra bedömningarna vad gäller insatser. Målet
är att få till rätt insats så tidigt som möjligt och att utvärdera desamma med täta mellanrum för att förbättra effekterna av
arbetet. Ett gediget arbete tillsammans med Östra Göinge kommun, Bromölla kommun, Region Skånes Barnskyddsteam och
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8(18)

Finsam (finansiär) har inletts, för gemensamma utbildningsinsatser. Målet är att förbättra samverkan och förståelsen mellan
våra olika verksamheter.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?
Nämndmål
Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse
för hälsan, miljön och samhället.
Analys av resultatet
Målet är delvis uppfyllt och på god väg att uppfyllas helt. Av fem indikatorerna har fyra nått målvärdet.
Barnen på förskolan är ute i naturen i den omfattning som beskrivs i målet.
I det antal deltagartillfällen för barn och unga har den redovisade siffran nått målvärdet. Av redovisningen framgår att det
finns en skillnad mellan flickor och pojkar som är betydande.
Andel som är nöjda eller mycket nöjda när de besöker is- och simhallar, fritidsgårdar, bibliotek, kulturarrangemangen och
konsthall ligger över målvärdet. Detta gäller även antal besökare på mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid driver eller ger stöd.
Utfallet för elever åk 7-9 på grundskolan som provat på att dricka alkohol är högre än målvärdet. Vad förändringen beror på
kräver en djupare analys..
Slutsatser
Grundskolans elever åk 7-9 kommer fortsatt delta i ett drogförebyggande arbete och vara med i nästa års drogvaneundersökning.
Kultur och fritid kommer fortsätta ha nära samarbete med föreningar. I det arbetet bör föreningar uppmärksamma skillnaden i
pojkars och flickors deltagande.
Kultur och fritid kommer att fortsätta jobba med bemötande av alla besökare på anläggningarna.
Kultur och fritid kommer att jobba för att antal besökare/deltagare på mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid
driver eller ger stöd till kommer upp i samma nivå som 2019 genom bland annat en gemensam verksamhetsplan för hela
kultur och fritid.
Indikatorer
Antal undervisningstillfällen i naturen på
varje förskola per vecka. (Barn- och
utbildningsnämnden)

Mål

Utfall

Kommentar

3

3

Lärande i naturen handlar om att vara ute i
naturen, att uppleva den med alla sina sinnen
och att utforska sin naturmiljö på olika sätt. Det
kan vara att leka i en skog, plaska i en vattenpöl, springa genom en äng eller att ”gå balans”
över stock och sten. Tanken är att genom att
vistas i naturen så skapas också en relation
mellan barn och natur.
Lärande om naturen handlar också om att
skaffa sig kunskap om naturen, om dess olika
system och delar. Att genom ett utforskande
arbetssätt ta reda på mer om naturen tillsammans med barnen. Studera insekter, vattnets
kretslopp eller hur vi människor på olika sätt
påverkar och inkluderas i naturens olika system.
Varje förskola besöker naturen med denna
vetskap

Andel barn och elever i årskurs 7-9 och
åk 2 gy som anger att de provat alkohol,
droger, tobak och snus. (Barn- och
utbildningsnämnden)

Max41 %

46 %

Bygger på undersökning i åk 7-9
Provat alkohol: 46%
Narkotika: 4%
Rökt tobak: 8%
Snusar: 5%
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Indikatorer

Mål

Antal deltagartillfällen för barn och unga
i idrottstillfällen. Skillnad pojkar/flickor.
(Barn- och utbildningsnämnden)

Utfall

Kommentar

75 752

Till denna indikator finns inget målvärde.
Totalt antal pojkar och flickor upp till 25 år. 75
752
Flickor 30 688
Pojkar 45 064

Andel som uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda när de besöker is- och
simhallar, fritidsgårdar, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall. (Barnoch utbildningsnämnden)

Minst80

94

I Lönsboda simhall uppger 95 % av besökarna
att de är nöjda eller mycket nöjda och i Osby
simhall är det 89 %. Andel nöja eller mycket
nöjda besökare på båda simhallarna sammantaget är 94%. På fritidsgårdarna Pulsen och
Bulten är det 96 % som är nöjda med besöket
som helhet. Av de som besökt biblioteken och
konsthallen är 95 % nöjda eller mycket nöjda.
Andel mycket nöjda på de olika biblioteken var
Osby 98%, Lönsboda 85% och Killeberg 100 %.
(På Killebergs bibliotek var det endast 6 personer som svarade på enkäten.) På musikskolan
uppger 94% av de svarande att de är nöjda
eller mycket nöjda med besöket.

Antal besökare/deltagare på mötesplatser och arrangemang som kultur och
fritid driver eller ger stöd till (nå 175 000
besökare/deltagare årligen). (Barn- och
utbildningsnämnden)

Minst175 000

236 851

Konsthallen: 13 057, Högtider: 3200 Kulturevenemang: 891 personerSommarkul: 1798 personer Rörelsekul: 300 barn o 100 vuxna Föreningsträffar: 200
Osby simhall: 42 266 bad (Allmänbad: 11 647,
Föreningar: 11 794, Skolbad: 18 825)
Lönsboda simhall: 24 306 bad (Allmänbad: 17
483, Föreningar: 3158 , Skolbad: 3665 )
Musikskolan: 10 265 (Undervisning 9065, Konser/speltillfällen 1200)Ishallen: 53830 (Föreningar 18600 +13 640 = 32240 , Skolor:5400 ,
Allmänhet/Publik:16190 )
Biblioteken: Biblioteken: 70 219 besök (Killeberg: 3165 besök, Lönsboda: 3654 besök,Osby:
63 400 besök)
Fritidsgårdarna: 16 419 besök (Pulsen Osby 13
244 besök, Bulten Lönsboda 3175 besök)

Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och
skapande.
Analys av resultatet
Måluppfyllelsen är delvis god.
Antal e-tjänster har ökat. Samverkan med näringslivet har utvecklats. Totala behovet av digitala verktyg har inte uppfyllts.
Meritvärdet för åk 9 har sjunkit och varierar mellan skolenheter. Antal behöriga till yrkesprogram har minskat. Hög besöksfrekvens på kulturarrangemang, bibliotek och musikskolas aktiviteter. Nöjdheten för Barn och familjs brukare är hög. Ökat
antal elever har slutfört kurs på Sfi.
Slutsatser
Tillgängligheten för invånaren har ökat genom möjlighet till e-tjänster, vilket har medfört ett ökat användande. Effektiviteten
har höjts och tidsbesparingar har gjorts.
Grundskolan uppfyller inte de nationella riktlinjerna när det gäller tillgång till digitala verktyg. De pedagogiska verksamheterna kommer allt mer vara i behov av digitala lärverktyg.
Meritvärdet för åk 9 ligger lägre än tidigare år. Grundskolan behöver arbeta med betyg och bedömning för ökad likvärdighet
och rättvisa. Arbetet med enheternas analyser av skolresultatet, identifierade behov och insatser behöver intensifieras. Enligt
mätverktyget Salsa ligger meritvärdet lågt och under förväntat värde. Alla elever i åk 9 bör vara behöriga till gymnasiets
yrkesprogram.
Samarbete med näringslivet har ökat både genom PRAO på grundskolan och APL i gymnasieskolan. Det pågående samarbetet kommer att resultera i en ökad likvärdighet i möjligheterna för eleverna att välja efter intresse. Skolans attityder till
näringslivet har förbättrats, men inte i den grad som Svenska Näringsliv önskar. Arbetet fortsätter och kommer att att ge ett
mer positivt utslag.
Barn och familj har som målsättning att öka brukarnas delaktighet i handläggningen och utredningar. Barnens delaktighet
kommer att betonas.
Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning 2019, verksamhetsberättelser
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Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter att utveckla sin verksamhetsplan för att öka antalet deltagare/besökare till aktiviteter
och arrangemang. Det sker bl.a. genom att stärka barn- och ungdomsdelen i biblioteket samt att kompetensutveckling i bemötande.
Indikatorer
Andel elever i förskolan och grundskolan
som dagligen använder digitala verktyg i
sitt lärande (Barn- och utbildningsnämnden)

Mål

Utfall

Kommentar

100

90

Alla barn i förskolan har provat på° enkla, pedagogiska program, appar och webbsidor som
fångar deras nyfikenhet och lusten att lära.
Verksamheten har erbjudit alla barn möjlighet
att använda la¨rplatta som ett komplement i sitt
lärande och utveckling.
Även om det inte görs dagligen så är förskolan
medveten om att fokus ska vara på skolutveckling i ett digitaliserat samhälle

Antal digitala verktyg per enhet och per
barn/elev. (Barn- och utbildningsnämnden)

3

2

På förskolan har varje avdelning minst två IPads. Flera andra digitala instrument finns
numera på varje förskola.

Meritvärde elever åk 9. (Barn- och
utbildningsnämnden)

216

211

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst88

81

Andel på SFI som klarat minst två kurser
på studievägen av nybörjare två år
tidigare. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst70

73

Att utfallet har ökat beror till stor del på att
kurser/grupper och personal hela tiden är flexibelt och anpassas så att varje elev får de förutsättningar som behövs för progression i utbildningen.

Antal aktörer skolorna samarbetar med i
näringslivet kring PRAO och APL.
(Barn- och utbildningsnämnden)

Minst50

130

På gymnasiet och Yrkesskolan ingår praktik,
APL och lärlingsperioder i flera av programmen,
därav det höga utfallet. Det här målet kan höjas
i framtiden.

Nöjdhet kring skolans attityder till företagande i kommunen. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst3,51

3,53

Ett bra värde enligt Svenska näringsliv är 4.

Andelen som upplever att socialtjänsten
frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna
förändras. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst85

85

Antal besök på kulturarrangemang,
bibliotek och musikskola. (Barn- och
utbildningsnämnden)

Minst100 000

97 632
Konsthallen: 13 057, Högtider: 3200 Kulturevenemang: 891 personer
Musikskolan: 10 265 (Undervisning 9065, Konser/speltillfällen 1200)
Biblioteken: 70 219 besök (Killeberg: 3165
besök, Lönsboda: 3654 besök,Osby: 63 400
besök)

Antal e-tjänster och digitala lösningar.
(Barn- och utbildningsnämnden)

Minst1

10

Ansökan förskola
Ansökan fritidshem
Skolval
Klagomålshantering
Skolskjuts
Bokning av lokaler
Föreningsstöd
Meröppet
Gymnasieval
PRAO
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Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar.
Analys av resultatet
Målet är, för de delar som har mätts, uppfyllt. Det finns indikatorer som saknar utfall och är därför inte bedömda.
Vårdnadshavare på förskolan är nöjda med det stöd barnen får. I gymnasieskolan är en stor del av eleverna nöjda med det
stöd de får och att de får anpassade uppgifter. Grundskolan har inte undersökt nöjdheten med undervisningen för året.
De flest klienter är nöjda med socialtjänstens åtgärder.
Fritidsgårdarnas aktiviteter är välbesökta.
Ungdomsarbetarens insatser ligger över målet.
Slutsatser
Brukarenkäten kompletteras av förvaltningens kontroll av handläggningsärendena. Denna visar att de klienter som inte är
nöjda med socialtjänsten insatser önskar insatser som socialtjänsten inte kan ge och/eller har kunskap om/erfarenhet av att
inte vara effektfulla.
Grundskolan har inte undersökt nöjdheten gällande rätt undervisning, men kan ändå märka att de insatser om rätt till stöd som
satts in har givit ett gott resultat. Även anmälningar till Skolinspektionen om missnöje om elevs rätt stöd har minskat betydligt. I det kommande systematiska kvalitetsarbetet skapar grundskolan ett nytt sätt att mäta elevers och vårdnadshavares nöjdhet om undervisningen.
Fritidsgårdarnas verksamhet skapar aktiviteter för unga med olika intressen och behov.
Hela kultur och fritid är HBTQ certifierade och jobbar med ett behov av att öka medvetenheten i HBTQ-frågor bland unga
och enheten kommer att omcertifieras av RFSL under 2020.

Indikatorer

Mål

Vårdnadshavare upplever att deras barn
får det stöd de behöver på förskolan.
(Barn- och utbildningsnämnden)

Utfall

Kommentar

100

I förskolans enkät kan utläsas att vårdnadshavarna i Osby kommun är väldigt nöjda med
förskolans arbete och det stöd som barnen får

Lärare anpassar undervisningen efter
elevers olika förutsättningar. (Barn- och
utbildningsnämnden)

Indikatorn har inte följts upp.

Elever anser att de får hjälp av sina
lärare och får svårare uppgifter om de
behöver. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst100

93

Vårdnadshavare upplever att deras barn
får det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst100

Nöjdhet av stödet från socialtjänsten.
(Barn- och utbildningsnämnden)

Minst85

78

Andel ungdomar som besöker fritidsgårdarna. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst10 000

16 419

Andel ungdomar som har tagit del av
ungdomsarbete. (Barn- och utbildningsnämnden)

Minst35

40

Ur elevenkäten visar det sig att 93% av eleverna på gymnasiet att de får det stöd de behöver
av sina lärare. En del av det här resultatet beror
på det extrastöd som satts in på onsdagar där
eleverna har tillgång sina lärare i de olika kurserna.
Indikatorn har inte följts upp.

Pulsen Osby 13 244 besök, Bulten Lönsboda
3175 besök
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NYCKELTAL OCH STATISTIK
Kostnadsuppföljning personal
tkr
Kostnad för arbetskraft
Varav kostnad för sjuklön

2019

2018

295 275

216 525

3 053

2 509

På grund av omorganisation som trädde i kraft från och med årsskiftet 2019 så är inte 2018 års kostnader jämförbara med 2019 års kostnader.

2019 års lönekostnader har, trots löneökningar, minskat inom de flesta verksamhetsområdena. Det beror bland annat på ett
minskat antal förskoleavdelningar, tillfällig stängning av pedagogisk omsorg i Osby samt nedläggning av Naturbruksgymnasiet. Under året har även vissa tjänster varit vakanta vilket också har minskat personalkostnaderna. Inom verksamheten förvaltningsövergripande administration samt inom grundskolan har personalkostnaderna däremot ökat. Det förklaras av att
Osby kommun har tagit emot mer statsbidrag från skolverket och dessa pengar har använts för att förstärka personalen inom
grundskolan. Även inom verksamhetsområdet barn och familj har personalkostnaderna ökat på grund att fler har placerats i
familjehem, vars arvode och omkostnader redovisas som personalkostnader.

Personalstatistik
Tillsvidareanställda

2019

2018

479

405

Förskoleverksamhet 1-5 år, förskola
Redov 2018

Budget 2019

Redov 2019

Antal inskrivna barn

563

608

560

Kostnad/barn (tkr)

104 421

99 640

104 152

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året.
i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör förskolan. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal
ersättning och bidrag är ej medräknade.

I jämförelse med budget 2019 så är de redovisade kostnaderna/barn högre 2019. Detta beror på att antalet inskrivna barn är
lägre än budgeterat. Att antal inskrivna barn är lägre än budgeterat antal beror på att förskolorna inte har full beläggning under hela året. Under året har även 1,5 avdelningar lagts ned på grund av en volymanpassning. Det redovisade kostnaderna per
barn 2019 är dock lägre än de redovisade kostnaderna per barn 2018. En förklaring till detta kan vara att tjänsterna som korttidsvikarier som tidigare fanns på förskolorna har tagits bort.

Pedagogisk omsorg
Redov 2018

Budget 2019

Redov 2019

Antal inskrivna barn

36

42

37

Kostnad/barn (tkr)

80 500

75 095

72 649

Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året.
I kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheten som tillhör pedagogisk omsorg. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial och intäkter avseende avgifter från vårdnadshavare. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och
bidrag är ej medräknade.

Under 2019 har kostnaderna för pedagogisk omsorg minskat, både jämfört med redovisade kostnader 2018 och de budgeterade kostnaderna 2019. Under året har det tagits ett politiskt beslut att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i Osby tätort, vilket förklarar att antalet barn är lägre än budgeterat och att redovisade kostnaderna är lägre än budgeterat.

Grundskola
Redov 2018

Budget 2019

Redov 2019

Antal elever

1 338

1 323

1 371

Kostnad tot per elev (tkr)

92 328

94 499

93 992

Undervisning per elev (tkr)

45 860

50 741

49 063

Elevantalet avser endast elever i grundskolan, ej förskoleklass. Antalet elever avser ett genomsnitt för hela året.
I kostnaden/elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör grundskolan (ej grundsärskolan). Här ingår till
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exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter
för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade.
I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna grundskoleundervisning, förberedelseklass samt svenska
som andraspråk.

De budgeterade kostnaderna/elev inom grundskolan har ökat från 2018 till 2019. Däremot är de redovisade kostnader/elev
något lägre än de budgeterade. Ökningen mellan 2018 och 2019 förklaras dels av löneökningar och dels av ett ökat antal
klasser vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader. Att de redovisade kostnaderna/elev är lägre än budgeterat beror till viss del
på att de statsbidrag som Osby kommun har fått som avser Likvärdig skola har kunnat användas för att finansiera budgeterade
kostnader. Det beror även på nedläggningen av en skolenhet under året, där eleverna kunde gå in i befintliga klasser. Detta
har minskat kostnaderna per elev.

Gymnasieskola
Redov 2018

Budget 2019

Redov 2019

Antal elever

470

502

441

Kostnad tot per elev (tkr)

149 878

145 578

165 909

Undervisning per elev (tkr)

70 217

68 261

72 279

Elevantalet avser elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Ekbackeskolan, IM, Naturbruksgymnasiet och Yrkesskolan). Antalet elever avser ett
genomsnitt för hela året.
I kostnaden/elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Här ingår
till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och
intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade.
I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna gymnasieundervisning samt undervisning Yrkesskolan.

Det budgeterade kostnaderna per elev var lägre i budget 2019 jämfört med de redovisade kostnaderna 2018, vilket beror på
ett högre budgeterat elevantal på Ekbackeskolan under 2019. Dock blev antalet elever lägre än budgeterat på Ekbackeskolan,
vilket leder till att redovisade kostnaderna per elev blev högre än budgeterat. Under hösten slutade ett antal elever i blivande
årskurs 2 och 3 på grund av att samarbetet med Calcio avslutades. Antalet nya elever i årskurs 1 på Ekbackeskolan blev också
lägre än budgeterat.

Kultur och fritid
Aktivitet

Antal deltagare alt besökare 2018

Antal deltagare alt. besökare 2019

Lönsboda simhall

16036

24306

Osby simhall

40522

42266

Bibliotek

64642

70219

Ishall

53830

Kultur och fritid

21678

19546

Fritidsgårdar

16063

16419

Musikskola

230

10265

Finns utförligare statistik i kompletterande text

Under bibliotek finns Lönsboda 3654, Killberg 3165, Osby 63400
Under fritidsgårdar finns Bulten i Lönsboda 3175 och Pulsen i Osby 13244
Under kultur och fritid finns Konsthallen 13057, Högtider 3200, kulturevenemang 891, rörelsekul 400, sommarkul 1798,
föreningsträffar 200.

Barn och familj
2018

2019

Antal placeringar familjehem

12

19

Antal placeringar kons. familjehem

6

3

Antal placeringar HVB

3

2

I antalet placeringar ingår ej ensamkommande barn.

Antalet placeringar på konsulentstödda familjehem och HVB har minskat under 2019, däremot har antalet placeringar i familjehem ökat. Det beror delvis på omplaceringar
Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning 2019, verksamhetsberättelser
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EKONOMI
Tkr

Redov 2018

Redov 2019

Budget 2019

Avvik

Intäkter
Kostnader
Resultat

44 413

121 885

108 849

13 036

301 355

489 654

480 365

-9 289

-256 942

-367 769

-371 516

3 747

På grund av omorganisationen som trädde ikraft vid årsskiftet så är inte kostnader och intäkter 2018 jämförbara med kostnader och intäkter 2019.

Analys av utfallet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar 2019 ett överskott på 3 747 tkr jämfört med budget.
De flesta verksamhetsområden redovisar ett överskott jämfört med budget. Undantaget är förvaltningsövergripande administration och grundskolan som redovisar ett underskott jämfört med budget.
Förvaltningsövergripande administration redovisar ett underskott på 4 289 tkr: Underskottet beror dels på ett anpassningsuppdrag som har budgeterats centralt, samt högre personalkostnader för barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen.
Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 3 096 tkr. Förskole-enheterna redovisar ett sammanlagt överskott på cirka
1 900 tkr. Överskottet beror på att en volymanpassning av antalet avdelningar har gjorts under hösten 2019. Under 2019 har
även korttidsvikarierna som tidigare har funnit på förskole-enheterna tagits bort, vilket bidrar till minskade personalkostnader. För övrigt beror överskottet något lägre kostnader och högre intäkter för IKE och bidrag, lägre personalkostnaderna för
resurspoolen samt högre intäkter för avgifter från vårdnadshavare.
Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på 2 291 tkr. Dock redovisar grundskole-enheterna sammanlagt ett överskott
jämfört med budget 2019. Överskottet beror till viss del på att vakanta tjänster ej har tillsatts. Överskottet beror även på högre
intäkter än beräknat och statsbidrag från skolverket har till viss del kunnat användas för att finansiera budgeterade tjänster.
Underskottet inom grundskolan beror delvis på högre lokalkostnader i och med att Parskolan 7-9 har flyttat in i lokaler på
Naturbruksgymnasiet. Underskottet förklaras också av att lägre intäkter från migrationsverket och att vissa statsbidrag, av
försiktighetsprincip, har periodiserats till 2020.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på 3 736 tkr för 2019. Överskottet beror till största del
på högre intäkter än budgeterat för Yrkesskolan, vilket i sin tur beror på ett högre elevantal än budgeterat. Trots minskade
intäkter från migrationsverket redovisar IM ett överskott, vilket beror på högre statsbidrag än budgeterat samt att vissa tjänster ej har tillsatts. Ekbackeskolan redovisar ett underskott vilket beror på lägre intäkter än budgeterat. De lägre intäkterna
beror på ett lägre elevantal än budgeterat.
Kultur och fritid redovisar en positiv avvikelse på 1 911 tkr. Överskottet beror till största del på att chefsorganisationen tillfälligt har ändrats och att tjänster har varit delvis vakanta under delar av året. Det handlar om tjänsterna som sim- och ishallschef, enhetschef för musikskolan och fritidsgårdschef. Överskottet beror även på högre intäkter i bland annat simhallen. På
grund av den pågående fullmäktigeberedningen har inte allt det budgeterade föreningsstödet varit möjligt att betala ut, vilket
också bidrar till överskottet.
Barn- och familje-enheten redovisar en positiv avvikelse på 1 584 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för placeringar på
HVB och konsulentstödda familjehem. Däremot är kostnaden för placering i familjehem högre än budgeterat. Personalkostnaden är cirka 1 000 tkr lägre än budgeterat, vilket beror på att vissa tjänster har varit vakanta under delar av året.

Budgetavvikelse per verksamhet 2019
Budget 2019

Redovisat 2019

Avvikelse

Förvaltningsövergripande ledning och administration

2708

6997

-4289

Förskola

69495

66399

3096

Grundskola

155372

157663

-2291

Gymnasieskola och vuxenutbildning

82990

79254

3736

Kultur och fritid

36974

35063

1911

Barn- och familjeenheten

23976

22392

1584

Totalt

371515

367768

3747
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Erhållet statsbidrag 2019
Projektnamn

Erhållen sumna 2019 (tkr)

Within

945

Nyanlända elevers lärande och mottagande

5 037

Utveckling av introduktionsprogram

500

Karriärtjänster

1 700

Lärarlönelyftet

3 727

Stärk bemanning barn och unga

1 026

Kvalitetssäkrande åtgärder

570

Psykisk ohälsa barn o ung

285

Mindre barngrupper 18/19

263

Mindre barngrupper 19/20

1 147

Lågstadiesatsningen 18/19

1 200

Lågstadiesatsningen 19/20

1 238

Fritidshemssatsningen 18/19

267

Fritidshemssatsningen 19/20

261

Likvärdig skola 2019

5 628

Lovskola 2019

130

Högskolestud.spec. 2019

66

Behörighetsgivande utbildning

350

Erasmus 2019

932

Läxhjälp 2019

515

Stärkta bibliotek

400

Sommarlovsaktiviteter

302

Konst på Skåneleden

278

Språkutveckling i förskolan

167

Stärkt elevhälsa

374

Bidrag för maxtaxa

2 636

Bidrag migrationsverket

18 681

Totalt

48 625
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FRAMTIDEN
Barn- och utbildningsförvaltningen centralt
Barnkonventionen blev lag i Sverige 2019. Det innebär att hänsyn ska tas till barnperspektivet i alla beslut. Inför 2020 så
finns även en barnkonsekvensanalys med i förarbetet till de beslut som ska fattas i kommunen. Alla verksamheter har i uppdrag att arbeta med barnkonventionen och dess ändamål.
Mål- och resultatarbetet med framför allt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom samtliga skolformer, kommer att
fortsätta, då det är grunden för vårt arbete mot att bli en av de bästa skolorna i Sverige i att möta alla barn och elever utifrån
deras förutsättningar.
Vi fokuserar på det systematiska kvalitetsarbetet i våra verksamheter. Vårt mål är att hela tiden förbättra och utveckla vårt
arbete utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag för att gynna god service och utbildning för våra medborgare.
Osbymodellen - en samverkansmodell mellan förvaltningar och nämnder, kommer att utvecklas för att vi tillsammans kan
skapa en bättre kommun att arbeta och leva i.
Kommunikation mellan elever och lärare samt kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavare ska ökas genom vårt
arbete med upphandling av en ny lärplattform och elevdatabas.
Lokalfrågor kommer att stå högt upp på agendan då vi har behov av förändrade lokalförutsättningar utifrån ökat barn- och
elevantal samt förändrade behov och efterfrågningar kring kultur- och fritidsutbud i Osby kommun.
I detta sammanhang är det också viktigt att hantera frågorna kring en säker skola. Det gäller både larm och skydd av lokalerskalskydd, inkluderat möjligheter till allanrop.
Förskola
Under 2020 kommer två nya förskolor vara färdigbyggda i Osby kommun, en förskola i Lönsboda åtta avdelningar och en
förskola i Osby centralort tio avdelningar. I Killeberg kommer under 2020 påbörjas byggnation av en förskola med sex avdelningar.
Barn och utbildningens intention är att under 2020 starta upp en förskola med uteprofil på Klintenområdet.
Förskolorna i Osby kommun har fyra prioriterade områden för sitt kvalitetsarbetet.
Utvecklingsorganisationer: Förskolans arbete ska styras mer än av rektor på förskolan. Förskollärarens uppdrag har förtydligats i den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 18. Förskolorna i Osby kommun ska bygga upp utvecklingsorganisationer för både det inre arbetet och för ledningen.
Kollegialt lärande: Kollegialt lärande är en arbetsmetod som bidrar till utveckling av undervisningen genom att pedagogisk
personal samarbetar strukturerat för att tillägna sig kunskaper och erfarenheter.
Tillgänglig lärmiljö: Att skapa förutsättningar för alla barn att lära i deras miljöer, även för de som har en funktionsnedsättning. Pedagoger ska fortbildas så att de kan skapa organisatoriska förutsättningar och vara flexibla så att lärmiljön kan anpassas för alla barnen i förskolan.
Barnkonventionen: Barnkonventionen har redan en stark ställning i förskolan och finns med som styrande dokument tillsammans med läroplanen. Nu ska förskolorna ha fokus på görandet och implementeringen av lagen.
Grundskola
Grundskola kommer fortsätta arbeta utifrån redan utarbetad utvecklingsorganisation med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Område att fokusera på är tillgänglig lärmiljö för
att stödja alla elever att utifrån sina behov och förutsättningar nå sin fulla potential och ökad måluppfyllelse. SKUA (språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt) fortsätter vara grunden för all undervisning. Den pågående fortbildningsinsatsen för all
pedagogisk personal kommer fortlöpa under hela 2020. Detta för att skapa en utvecklande och varierande undervisningsmiljö.
Grundskolan kommer framöver vara allt mer i behov av digitala verktyg för att kunna uppfylla de nationella riktlinjerna,
vilket är en stor utmaning för Osby kommun. Verkställandet av ny skolorganisation kommer påbörjas under 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildning
Att möta den efterfrågan på arbetskraft och utbildning som krävs för näringslivet i och utanför Sverige är en stor utmaning
inför kommande framtida rekryteringar. För att klara dessa utmaningar är det av största vikt att vi erbjuder attraktiva och bra
utbildningar för våra ungdomars framtida yrkesval.
Barn- och utbildningsnämnden, Årsredovisning 2019, verksamhetsberättelser
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En avgörande faktor för skolans framtid är också hur vi ska och kan samarbeta med kommuner både norrut och söderut, för
att skapa det bästa utbudet för eleverna i Osby kommun.
Internationaliseringsarbetet med APL utomlands samt skuggning för olika lärarkategorier och handledare blir en allt viktigare del i inkluderings- och integrationsarbetet.
Kultur- och Fritid
Under 2020 kommer en fullmäktigeberedning vara klar för hela kultur och fritid och ligga till grund för framtiden både gällande verksamhet, lokaler och framtida investeringar. Ishallens framtid kommer att beslutas om. Kultur och fritid fortsätter
jobba med tematiskt och under året kommer kultur och fritid göra en ny HBTQ certifiering.
Barn- och familj
Förebyggande arbete och tidig upptäckt ger större möjlighet att skapa goda förutsättningar för våra målgrupper. Ett steg i
detta är att det har påbörjats ett arbete med att nå fler och nya grupper av föräldrar för föräldrautbildningen Föräldrakraft.
Detta kommer att i ett inledningsskede ske i samarbete med förskolepersonal. Ett annat steg är att en rejäl utbildningssatsning
i samverkan med Region Skånes Barnskyddsteam har inletts, i syfte att öka förståelsen mellan kommunernas och regionens
uppdrag när det gäller barns hälsa och utsatthet.
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Redovisning BoU
KS 2020-02-05

Budgetavvikelse per månad
2019
Verksamhet
Förvaltningsövergripande admin

Mars April

-5472 -5790 -5612 -5760 -5715 -5655 -3982 -4289

Förskola

-231

Grundskola

-1261 -822

0

Maj

+42

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

+1210 +1680 +2221 +1915 +3096

-1242 -2684 -1161 -1891 -2186 -2291

Gymnasieskola/vux +59 +1402 +1726 +2203 +1255 +2919 +3316 +3736
Kultur och fritid

0

0

0

+402

+410

+446

+599

+268

+384

Barn och familj

-1404 -1382 -1373

Totalt avvikelse

-8309 -6592 -6459 -4030 -3263 -1576

2020-02-18

+962 +1911
-25

+1584

0

+3747

Sida 2

Genomförda åtgärder 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om Visseltoftaskolan (besparing 1 000 tkr)
Beslut om pedagogisk omsorg Osby (besparing 450 tkr)
Vakanta tjänster har ej tillsatts (besparing minst 1 500 tkr)
Minskat antal förskoleavdelningar HT-2019 (besparing 400 tkr)
Effektivisering av chefsorganisation inom KoF och gymnasiet (besparing 750
tkr)
Få nya placeringar under 2019 (besparing 2 500 tkr)
Minskade kostnader och ökade intäkter IKE och bidrag (besparing 3 600 tkr)
Högre intäkt avgift vårdnadshavare, förskola och fritidshem (besparing 700 tkr)
Högre statsbidrag än beräknat, periodiserade statsbidrag (2 000 tkr)
Ekonomisk medvetenhet i hela organisationen (20 chefer x 30” = 600”)

2020-02-18

Sida 3

Osäkerhetsfaktorer i
uppföljningen
• IKE och bidrag – osäker prognos under hela våren, i
mitten av september blir prognosen mer säker
• Personalkostnader skola – prognosen kan vara
osäker under våren, blir mer säker efter september
månad (höstens organisation påverkar även följande
budgetår)
• Placeringskostnader – vilket utrymme ska finnas för
okända placeringar? I 2020 års budget är detta
utrymme inte kvar
• Statsbidrag – vilka sökta statsbidrag får vi behålla?
Prognos för bidrag från migrationsverket – delar av
budgeten är intäktsfinansierad

2020-02-18

Sida 4

Förutsättningar budget 2020
• Minskade intäkter (migrationsverket,
ca 12 000 tkr)
• Inga utrymmen för oförutsedda utgifter (placeringar,
IKE och bidrag m.m, budget minskad med 6 000 tkr
jämfört med 2019)
• Ändrade principer för internhyra –
vaktmästarorganisation
• Besparingsuppdrag inlagda på verksamhetsområdena
fritidshem, gymnasieskolan, kultur och fritid, förskola
och förvaltningsövergripande administration, totalt
8 050 tkr

2020-02-18

Sida 5

Uppdrag om
kostnadsminskningar KS 191125
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa
åtgärder för att kostnadsnivån ska kunna komma i nivå
med jämförbara kommuner inom följande
verksamhetsområden:
- Fritidshemsverksamhet
- Gymnasieskola inklusive yrkesskola
- Kultur och fritidsverksamhet (del som inte omfattas av
fullmäktigeberedning)

2020-02-18

Sida 6

Uppdrag om kostnadsminskningar
KS 191125
•
•
•
-

Fritidshem:
Anpassningsuppdrag 1 250 tkr
Översyn samlad skoldag
Översyn antal timmar förskoleklass
Gymnasieskolan:
Anpassningsuppdrag 2 000 tkr
Översyn av antalet program (beslut mars 2020)
Långsiktig strategi för gymnasieutbud (beslut mars 2020)
Internhyra
Kultur och fritid
Anpassningsuppdrag 1 500 tkr
Pågående fullmäktigeberedning
Vad måste, ska och vill Osby kommun erbjuda?

(I övrigt finns även anpassningsuppdrag inom förvaltningsövergripande administration samt
inom förskolan, totalt 3 300 tkr)

2020-02-18

Sida 7

Utmaningar 2020
•
•
•
•
•
•

Måluppfyllelse
Systematiskt kvalitetsarbete
Rekrytering
Lokalbehov – grundskoleutredningen
Ökat antal barn och elever
Statsbidrag

2020-02-18

Sida 8

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.andersson2@osby.se

Lokalbehovsinventeringsplan 2021-2025
Dnr BUN/2020:60 040

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden


Att anta prioritering av lokalbehov för planperioden 2021-2025 och sända den
vidare till Samhällsbyggnadsnämnden.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska i ett långsiktigt perspektiv påvisa de lokalbehov som
finns i verksamheterna utifrån det uppdrag som givits från Kommunfullmäktige till barnoch utbildningsnämnden, rörande verksamhetsansvar. Barn- och utbildningsnämnden
ansvarar för samtliga skolformer och utbildning i Osby kommun samt för barn- och familj
inom sociallagen samt kultur- och fritidsverksamhet för kommuninvånarna.
Finansiering
Genom beslut i Kommunfullmäktiges övergripande nämndsplan.
Beslutsunderlag
Lokalbehovsprioritering

Ärende
Inför budgetberedning ska varje år barn- och utbildningsnämnden påvisa de lokalbehov
som finns för verksamheterna inom nämndens verksamhetsområde. Lokalbehovet ska
beskriva de långsiktiga lokalbehov som nämnden står inför. Lokalbehovet ska göras i
form av en prioriteringslista med kommentarer kring varje upptaget projekt och dessutom
innehålla ett önskat datum för ibruktagande.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för samtliga skolformer och utbildning i Osby
kommun samt för kultur- och fritidsverksamhet för kommuninvånarna.
Förutom den långsiktiga prioriteringen av lokalbehov kan även akuta lokalbehov att
uppstå. Förvaltningen har kontinuerliga möten med Samhällsbyggnad för att verka för att
lösa de akut uppkomna behoven på ett så ekonomiskt, pedagogiskt och
verksamhetsmässigt sätt som möjligt. Med en långsiktig prioritering tillsammans med
den kontinuerliga dialogen mellan förvaltningarna strävar vi efter att akuta lösningar ska
undvikas och att vi på detta sätt skapar trygghet i verksamheterna.

Eva Andersson
Vik. förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnad
Förvaltningschef
Områdeschefer

20

Lokalbehovsplanering 2020-2023

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Projekten finns med i investeringsplanen 2020-2024

Lokalbehovsinvesteringsplan 2021-2025
upprättad 2020 02 05

Nr

Projekt

1
2
3
4

5

Killeberg förskola+matsal

Ärende / förslag till åtgärd
Nybyggnation av förskola. Matsal
kombinerad med skolbyggnation

Ny förskola Osby (Klockarskogsgården)

Pågående grundskoleutredning

Grundskola Killeberg
Grundskola Lönsboda

Utredn.beslut

Prioriet
nämnd

Startår enligt
Önskat ibruk- investeringspla
tagande
nen

1

2021

Pågående grundskoleutredning

1
1

2021

2020

Pågående grundskoleutredning

1

2021

2021

2021

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige. I
Osby tätort råder akut brist på lokaler sedan
hösten 2017. Det är angeläget att arbetet med
en ny 7-9 skola påbörjas så fort som
möjligt.Lokaler Hasslarödsskolan i samband
2021 med fuktproblem

1

2020
2020

Ny skola Osby tätort (alt. ombyggnation)

Pågående grundskoleutredning

4

Paviljong (Solklinten) Ekbackeskolan

Pågående utredning kring
gymnasieorganisationen

5
6
7
8

Lokalbehov utifrån ökat elevtal från fsk

6

9

Verksamhetsförändringar BoU

7

10

Utemiljö BoU

8

11
12

Brunn Lindvallen

pågår

2020

Förskolelokaler Visseltofta

pågår

2020

2

HT 2020

Ny sporthall Osby tätort

3

2022

Lokal uteförskolan

4

Ishall

Kommentar

Pågående utredning

Behov fler och större klassrum eftersom
elevantalet ökar. Beslut kommer i mars efter
översynen av gymnasieorganisationen är klar.
Sporthallarn i Osby tätort räcker inte till för att
tillgodose skolornas behov. Grundskolorna och
gymnansieskolorna har ökat sitt elevantal
under de senaste åren vilket ökar behovet av
2021 tillgång till sporthall.
Lokal till Uteförskolan vid Klinten.

1
Återkommande varje år
Återkommande varje år. Anpassningar av
lokaler utifrån verksamhetens och elevers
behov.
Återkommande varje år.Utbyte av utdömd
utrustning och komplettering av befintlig
utemiljö.
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Lokalbehovsplanering 2020-2023

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Projekten finns med i investeringsplanen 2020-2024

Lokalbehovsinvesteringsplan 2021-2025
upprättad 2020 02 05

Nr

13
14
15
16
17
18
19
20

Utredn.beslut

Prioriet
nämnd

Startår enligt
Önskat ibruk- investeringspla
tagande
nen

Projekt

Ärende / förslag till åtgärd

Förskola Lönsboda

Invigs i juni 2020

pågår

2020 Slutförs 2020

Förskola Osby

Invigs i november 2020

pågår

2020 Slutförs 2020

pågår

2020 Slutförs 2020

Ventilation nya Ekbackeskolan
Arx system och inpasseringssystem alla
bokningsbara kultur och fritidsanläggningar

9

2020-2025
Inkluderat bollplaner, omklädningsrum och
2020-2025 annan tillhörande utrustning

Upprustning av idrottsanläggningar
Möteslokaler för föreningar

11

2020-2025

Utegym

12

2020-2025

1

2020-2025

Skalskydd på samtliga fastigheter

Kommentar

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.andersson2@osby.se

Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem
Dnr BUN/2020:67 630

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden


Att anta kommunala tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg



Att tillämpningsföreskrifterna gäller från och med 2020-07-01

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 förskoleklassoch grundskoleålder
Uppsägning
Platsens omfattning
Planeringsdagar
Sammanslagningar

Finansiering
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Tillämpningsföreskrifter med köhantering för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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Ärende
Kommunen ska ha upprättade tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Tillämpningsföreskrifterna ska tydliggöra rutiner och förutsättningar
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 och
sammanslagningar.
Tillämpningsföreskrifterna ska uppdateras och eventuellt revideras då nya förutsättningar
och rutiner påverkar tillämpningsföreskrifternas innehåll och intentioner.

Eva Andersson
Vik. förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Områdeschefer
Prästgårdens förskola

Tillämpningsföreskrifter förskola och
fritidshem
Riktlinjer

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Barn- och utbildningsnämnden
Eva Andersson
2020-02-18

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

2020-02-25
Förvaltningschef
BUN 2020:67 630
Tillsvidare

Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Datum

Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem

2020-02-25

Sida

67 630

ANSÖKAN För att få registreras i kön till barnomsorgsplatser som är
avgiftsbelagda måste vårdnadshavaren vara utan ekonomisk skuld till Barnoch utbildningsförvaltningen.
Ansökan om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (t ex
dagbarnvårdare) ska göras via E-tjänst eller via blankett som finns på
kommunens webbsida (http://www.osby.se/)
Blankett kan också rekvireras via Osby kommun.
Ansökan bör, för att underlätta planeringen av barnomsorgsplatser, göras så
snart som möjligt, dock tidigast åtta (8) månader före behov av plats. Om
man erbjuds plats på önskad enhet vid önskat datum, men tackar nej,
makuleras det först gällande ansökningsdatumet och ny ansökan registreras
på det datum då erbjudandet avböjdes. Ansökan ska vara barn- och
elevregistreringen tillhanda senast den 15/4 för att vara med i det första
urvalet av höstens placeringar.
PLACERING Plats ska - om så önskas - tillhandahållas inom 4 månader
från det att fullständig ansökan lämnas in. Placeringarna hanteras i
turordning utefter plats i kön. Om plats ej kan erbjudas på den först önskade
enheten kommer man att erbjudas plats på de därefter önskade alternativen
och därefter där ledig plats finns. Om man tackar nej till placering i avvaktan
på att plats blir tillgänglig på den först önskade enheten eller tackar ja till
placering på annan enhet behåller man sin plats i kön på sitt förstahandsval
och ursprungligt placerings- och garantidatum gäller. Om man har fått en
placering på annan enhet än sitt förstaval, har man möjlighet att lägga sin
ansökan till förstahandsvalet vilande till nästa terminsbryt och ändå behålla
det först gällande ansökningsdatumet.
TURORDNING I KÖN FÖR FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG
FÖR BARN I FÖRSKOLEÅLDER




Garantidatum - antingen
fyra månader efter ansökningsdatum eller
önskat placeringsdatum – om det önskade datumet ligger längre fram
i tiden än fyra månader. Tidigast garantidatum placeras först i kön.
Vid samma garantidatum placeras äldst barn först.

FÖRTUR I KÖN FÖR FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG FÖR
BARN I FÖRSKOLEÅLDER



1. Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 5 och 7 §§.
2. Syskonförtur (gäller om önskat placeringsdatum för syskon till
barn på aktuell förskoleenhet ligger inom en tidsram på 2 månader
från det att plats blir tillgänglig, eller om garantidatumet är passerat
och barnet har en placering på en annan förskola).
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Tillämpningsföreskrifter förskola och fritidshem

2020-02-25
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TURORDNING I KÖN FÖR FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK
OMSORG FÖR BARN I FÖRSKOLEKLASS/GRUNDSKOLEÅLDER





1. Elever i behov av plats då eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt, och elever som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan
utbildning (Skollagen, 14 kap, §§ 5 och 6), tidigaste
anmälningsdatum först.
2. Yngre barn har företräde framför äldre barn, tidigaste
anmälningsdatum först.
3. Tid i kö, tidigaste anmälningsdatum först.

UPPSÄGNING
Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg för barn i
förskoleålder ska göras senast 60 dagar innan barnet/barnen ska sluta (sista
placeringsdatum).
Uppsägning av plats på fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i
förskoleklass- eller grundskoleålder ska göras skriftligt 30 dagar innan
barnet/barnen ska sluta (sista placeringsdatum).
Uppsägning kan göras via E-tjänst eller via blankett som finns på
kommunens webbsida (http://www.osby.se). - Blankett kan också rekvireras
via Osby kommun.
Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej.
Dock upphör rätten att utnyttja platsen efter det slutdatum som anges på
uppsägningen. Vid uppsägning säger man även upp sin eventuella plats i kön
till annan enhet.
Tänk på att om du inte betalar barnomsorgsavgiften i tid eller har skulder till
barn- och utbildningsförvaltningen mister du ditt barns plats och får heller
inte sätta ditt barn i kö till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Skulder kan till exempel vara obetalda Musikskoleavgifter och oreglerade
skulder för lånad utrustning som du inte lämnat tillbaka. Eventuella skulder
påverkar inte rätten till allmän förskola
PLATSENS OMFATTNING


Plats erbjuds måndag-fredag 06.30-18.30. Vid särskilda behov kan
rektor besluta om förlängt öppethållande från 06.00 till 19.00.



Vid placering i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) kan - för att t ex
tillgodose hela vistelsetidsbehovet - samarbete ske med annan
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) eller med förskola.

Platsen får användas enligt inlämnade schematider. Schemat för barnet skall
utgå från vårdnadshavares arbetstider eller studier. Skälig restid samt behov
av vila på grund av speciella arbetstider skall ingå. Förskolan, fritidshemmet
och den pedagogiska omsorgen har rätt att begära intyg/bekräftelse på
anställning/bedrivande av studier samt på schematider hos
arbetsgivare/utbildningsanordnare. Vid förändring
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av vistelsetid skall nytt schema lämnas 14 dagar innan förändringen.
Tillfälliga ändringar kan göras i samråd med personalen.



Allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka och följer skolans
läsårstider. Detta innebär att allmän förskola inte erbjuds på
studiedagar eller skollov. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka
men bestäms i övrigt av förskolan/pedagogiska omsorgen i samråd
med föräldern. Vid oenighet beslutar rektor. Barnets vistelsetid i
förskolan skall så långt som möjligt präglas av kontinuitet och
hänsyn till barnets bästa. Hänsyn bör också tas till enhetens
möjligheter att anordna en god verksamhet sett ur ett
helhetsperspektiv.



Barn till föräldralediga och arbetslösa, som inte omfattas av allmän
förskola, kan mot avgift erhålla plats 15 timmar per vecka. Tiden
fördelas på minst tre dagar per vecka men bestäms i övrigt av
förskolan/pedagogiska omsorgen i samråd med föräldern. Vid
oenighet beslutar rektor. Under sommarmånaderna förutsätts barn till
föräldralediga vara lediga från förskolan under fyra veckor. Barnets
vistelsetid i förskolan skall så långt som möjligt präglas av
kontinuitet och hänsyn till barnets bästa. Hänsyn bör också tas till
enhetens möjligheter att anordna en god verksamhet sett ur ett
helhetsperspektiv.



Lovplacering (gäller endast på fritidshem) är en placeringsform som
innebär att plats endast erbjuds på skollediga dagar. Övergång till
lovplacering kan endast ske 1/1, 1/5 och 1/9.



Byte mellan de olika placeringsformerna (allmän förskola,
föräldraledig respektive arbetssökande) ska meddelas skriftligen via
nytt schema senast 14 dagar i förväg.



Om platsen under en tidsperiod av två månader inte utnyttjas, ska
den, om inte särskilda skäl föreligger, sägas upp och istället erbjudas
annan sökande.



Undantag görs inte från skollagens bestämmelser om att fritidshem
ska erbjudas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Om
behov finns senare p g a funktionshinder (LSS) ligger bedömningen
inom hälsa- och välfärdsnämndens ansvarsområde.



Placering på ett (1) fritidshem inom Osby kommun erbjuds de som
har rätt till sådan plats enligt skollagens bestämmelser.
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PLANERINGSDAGAR Verksamheten har under fyra dagar varje läsår
möjlighet att stänga för kompetensutveckling eller planering för personalen.
Barn som har behov av omsorg dessa dagar skall erbjudas detta med hjälp av
vikarier eller vid annan förskola, annat fritidshem eller pedagogisk omsorg.
SAMMANSLAGNINGAR Vid t ex semesterperioder eller skollov kan det
förekomma att olika enheter samarbetar, vilket kan innebära att barn vid
sådana tillfällen erbjuds plats på annan enhet än den ordinarie.
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Datum

2019-10-02

Barnkonsekvensanalys
Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör ärendet barn direkt eller indirekt?
Direkt
Vilka barn?
Barn i förskole och fritidshemsålder
Hur påverkar ärendet barn?
Möjligheter till barnomsorg

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Handlar om en organisatorisk planeringsfråga och rätten till omsorg och
utbildning

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Den föreslagna rutinen

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv

Nej, motivera

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.anderssson2@osby.se

Riktlinjer för tillsyn av enskilda verksamheter
Dnr BUN/2020:63 630

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden


Att anta riktlinjer för tillsyn av enskilda verksamheter.



Att riktlinjerna gäller från och med 2020-04-01

Barnkonsekvensanalys
Säkerställa barns och elevers rätt till omsorg och utbildning.

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun som kommunal huvudman har ansvaret för att utöva tillsyn över de
enskilda verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som ej är
kopplat till en fristående skola) och som uppbär kommunalt bidrag. Verksamheterna skall
inspekteras med regelbundenhet för att förvissa sig om att kraven följs. Den systematiska
tillsynen tar sin utgångspunkt i de krav som gäller för godkännande, anvisningar för rätt
till kommunalt bidrag.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Plan för kommunal tillsyn av fristående förskolor, vissa fritidshem och pedagogisk
omsorg.

Ärende
Osby kommun som kommunal huvudman har ansvaret för att utöva tillsyn över de
enskilda verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som ej är
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida
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kopplat till en fristående skola) och som uppbär kommunalt bidrag. Verksamheterna skall
inspekteras med regelbundenhet för att förvissa sig om att kraven följs. Den systematiska
tillsynen tar sin utgångspunkt i de krav som gäller för godkännande, anvisningar för rätt
till kommunalt bidrag ”Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag
gällande enskild förskola, enskild skolbarnsomsorg och enskild pedagogisk omsorg” dnr
2009 289 718 och i gällande författningar. Tillsynen anpassas även efter lokala
förhållanden i kommunen.
Särskild tillsyn sker efter signaler från allmänhet eller vårdnadshavare som påtalar
missförhållande i den enskilda verksamheten. Efter en sådan tillsyn skall åtgärder
redovisas så att missförhållandena eller bristen upphör. En rapport till nämnden skall ske.
Nyetableringstillsyn
Då en nyetablering sker skall tillsyn ske inom två månader från starten av den nya
verksamheten. Dessa ska bl a utgöras av ett verksamhetsbesök, då huvudfokus ska vara att
vidimera att det som angetts i ansökan följs i verksamheten.
Ansvarig tjänsteman skriver efter nyetableringstillsyn en sammanfattande rapport som ska
redovisas för nämnden.

Kvalitetsutveckling
Kommunens bidrag till kvalitetsutveckling av de enskilda verksamheterna skall ske
genom regelbundna möten, minst ett varje år. Detta ska ske genom att förvaltningens
områdeschef för förskolan kallar minst en representant från varje enskild verksamhet för
att föra dialog kring kvalitetssäkringsstrategier och utvecklingsfrågor.
Tillsynsplanen ska uppdateras och eventuellt revideras då nya förutsättningar och rutiner
påverkar tillsynsplanens innehåll och intentioner.

Eva Andersson
Vik. förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Områdeschefer
Prästgårdens förskola
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Barn och utbildning
Eva Andersson, 0479528108
eva.andersson2@osby.se

Riktlinje, plan för kommunal tillsyn av fristående
förskolor, vissa fritidshem och pedagogisk omsorg
Tillsyn
Osby kommun har ansvaret för att utöva tillsyn över de enskilda
verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (som ej är
kopplat till en fristående skola) som uppbär kommunalt bidrag.
Verksamheterna skall inspekteras med regelbundenhet för att förvissa sig om
att kraven följs. Den systematiska tillsynen tar sin utgångspunkt i de krav
som gäller för godkännande, anvisningar för rätt till kommunalt bidrag
”Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande
enskild förskola, enskild skolbarnsomsorg och enskild pedagogisk omsorg”
dnr 2009 289 718 och i gällande författningar. Tillsynen anpassas även efter
lokala förhållanden i kommunen.
Ansvarig för tillsynen
Den som genomför tillsynen skall ha god kännedom om gällande
författningar, vara väl förtrogen med verksamhetsområdet och barns/elevers
rättigheter. Ingen med nära anknytning till den granskade verksamheten skall
utöva tillsynen. I Osby kommun skall ledare med nära anknytning till central
förvaltning vara ansvarig för tillsynen. Endast i undantagsfall genomförs en
tillsyn av endast en person. Målet skall vara att olika expertkompetenser
skall involveras för att få en så bred kunskap om verksamheten som möjligt.
Förvaltningschef tar beslut om vem som genomför tillsynerna.
Förvaltningschefen ansvarar för att tillsynerna och rapportering till nämnden
sker i enlighet med denna plan.
Tid
En tillsyn ska enligt skollagen ske regelbundet. Detta innebär att det inte får
gå längre tid än två år mellan tillfällena. Om det finns behov av tätare tillsyn
ska den ske med tätare intervaller. Dessa tillsyner definieras i detta
dokument framöver som ordinarie tillsyner. Då en nyetablering sker skall
tillsyn ske inom två månader från starten av den nya verksamheten. Dessa
tillsyner definieras i detta dokument framöver som nyetableringstillsyner.
Efter t ex signaler från allmänhet eller vårdnadshavare som påtalar
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missförhållande i den enskilda verksamheten kan även särskild tillsyn
genomföras.
Tillsynsärende
Vid öppnande av ett tillsynsärende ska ett diarienummer tillföras och följa
samtliga tillhörande handlingar tills ärendet avslutas. I samband med
tillsyner ska ansvarig tjänsteman föra tjänsteanteckningar. Ansvarig
tjänsteman kan och bör i samband med tillsyner ge råd eller stöd till den
granskade verksamheten. Vid behov av beslut om sanktioner - eller då ett
ärende ska avslutas - skriver ansvarig tjänsteman en rapport till nämnden.
Endast nämnden kan ta beslut om åtgärder eller sanktioner samt avsluta ett
tillsynsärende.
Verksamhetsbesök i samband med ordinarie tillsyn
För att fullfölja den ordinarie tillsynen sker ett verksamhetsbesök.
Huvuduppgiften vid detta besök är att se om verksamheten uppfyller kraven
på god kvalitet och säkerhet i enlighet med läroplan och skollag.
Läroplanens innehåll ska vara vägledande för samtalet där den pedagogiska
verksamheten ska stå i fokus
Avisering om ordinarie tillsyn skall ske en månad i förväg via e-post eller
brev. Då ska det framgå vilka dokument som ska skickas in, datum för
besöket samt vem som genomför tillsynen.
Uppgifter att begära in före ordinarie tillsyn – som helhet eller i urval:
1. Personal
a) Utbildning/kompetens
b) Personaltäthet; andel förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare,
annan personal
c) Andelen barn/heltidstjänst i barn-/elevgrupp
d) Rutiner för registerkontroll
e) Kompetensutvecklingsplan för personal
2. Kvalitetsdokumentation
a) System för det kontinuerliga kvalitetsarbetet (inkluderande
klagomålshantering)
b) Verksamhetsplan
c) Utvärderingar
d) Exempel på pedagogisk planering
e) Informationsmaterial till t ex vårdnadshavare
f) Sammanfattande beskrivning samt exempel på hur arbetet med barn i
behov av särskilt stöd organiseras och genomförs
g) Föräldraenkäter - resultatanalys
3. Lokaler och säkerhet
a) Dokumentation kring barnskyddsronder eller motsvarande
b) Beskrivning av mathantering (kvalitetsaspekter/egenkontroll kök)
c) Rutiner vid barnolycksfall eller försvinnande
d) Rutiner vid brand
e) Yta i förhållande till antal barn
f) Beskrivning av lokalernas beskaffenhet och disposition
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g) Lokalernas beskaffenhet och disposition
Saknas någon efterfrågad dokumentation förs en diskussion kring detta vid
besöket. Komplettering bör ske så att viktiga delar säkerställs.
Nedan följer exempel på frågor och bedömningsområden som behöver
belysas.


Hur främjar verksamheten barns lek och kreativitet



Hur stimuleras ett lustfyllt lärande



Hur ser man till att barnen får en allsidig utveckling



Hur anpassas verksamheten till barns skiftande behov, intressen och
åsikter



Hur anpassas miljön både inne som ute efter barns behov och
säkerhet



Hur ger verksamheten barn inflytande och på vilket sätt utvecklas
inflytandet efter ålder



Hur arbetar verksamheten med likabehandlingsplanen/ kränkande
behandling



Hur arbetar man med värdegrunden och för att föra vidare
läroplanens demokratiska värderingar



Hur arbetar man med att bryta de traditionella könsmönstren



Hur bedömer verksamheten att personalen tillgodoser barnens behov
av omsorg och god pedagogisk verksamhet



Är verksamheten öppen för alla barn och erbjuds plats utan oskäligt
dröjsmål



Erbjuds plats till barn till arbetslösa eller föräldralediga enligt lag



Hur tillgodoser man barn med annat modersmål deras möjligheter att
utveckla såväl modersmål som det svenska språket



Hur ser ledningen till att personalen arbetar utifrån de nationella
målen



Får personalen adekvat pedagogisk kompetensutveckling så att
kvaliteten tillgodoses och utvecklas



För personalen fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnens
utveckling och lärande samt genomför utvecklingssamtal



Vilka möjligheter finns till inflytande för vårdnadshavare



Hur sker planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten



Hur tar man tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att nå
de nationella målen 



Hur genomförs kontinuerliga utvärderingar av barngruppernas
sammansättning och storlek 



Hur fungerar rutinerna för anmälningsplikten till socialnämnden
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Efter en tillsyn skall en rapport skrivas som berättar om hur väl
verksamheten uppfyller kommunens krav. Finns påtalade brister skall dessa
åtgärdas. Rapporten skall granskas av en kollega samt sakgranskas av den
enskilda verksamheten innan den redovisas i Barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden tar därefter ställning till om den enskilda verksamheten uppfyller
kraven på god kvalitet och säkerhet. Nämnden har rätt att ge förelägganden
för att rätta till missförhållanden och genomförs inte dessa kan rätten till
bidrag dras tillbaka.
Särskild tillsyn sker efter signaler från allmänhet eller vårdnadshavare som
påtalar missförhållande i den enskilda verksamheten. Efter en sådan tillsyn
skall åtgärder redovisas så att missförhållandena eller bristen upphör. En
rapport till nämnden skall ske.
Nyetableringstillsyn
Då en nyetablering sker skall tillsyn ske inom två månader från starten av
den nya verksamheten. Dessa ska bl a utgöras av ett verksamhetsbesök, då
huvudfokus ska vara att vidimera att det som angetts i ansökan följs i
verksamheten.
Ansvarig tjänsteman skriver efter nyetableringstillsyn en sammanfattande
rapport som ska redovisas för nämnden.
Kvalitetsutveckling
Kommunens bidrag till kvalitetsutveckling av de enskilda verksamheterna
skall ske genom regelbundna möten, minst ett varje år. Detta ska ske genom
att förvaltningens områdeschef för förskolan kallar minst en representant
från varje enskild verksamhet för att föra dialog kring
kvalitetssäkringsstrategier och utvecklingsfrågor.

Eva Andersson
Vik. förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
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2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.andresson2@osby.se

Riktlinjer för bidrag till enskilda verksamheter
Dnr BUN/2020:64 630

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden


Att anta godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande
fristående förskola, fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med
förskoleklass, grundskola eller särskola samt fristående pedagogisk omsorg

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har från och med 2009-07-01 fattat beslut om att införa barnomsorgspeng i
enlighet med proposition 2008/09:115. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som
följer med varje barn oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal
eller enskild regi.
För att få bidrag måste kommunen godkänna den pedagogiska verksamheten eller
omsorgen.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt bidrag gällande fristående förskola,
fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola
eller särskola samt fristående pedagogisk omsorg
Ärende
Riksdagen har från och med 2009-07-01 fattat beslut om att införa barnomsorgspeng i
enlighet med proposition 2008/09:115. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som
följer med varje barn oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal
eller enskild regi.
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För att få bidrag måste kommunen godkänna den pedagogiska verksamheten eller
omsorgen.
Kommunen är också den myndighet som kontrollerar att verksamhet enligt ovan, som
bedrivs av enskild huvudman, uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.
Godkännande för bidrag skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden i Osby kommun.
Anordnaren ska driva verksamheten i enlighet med:
- skollagen, socialtjänstlagen och andra tillämpliga lagar och förordningar (t ex
läroplaner) och Allmänna råd
- FN:s barnkonvention
- kommunala föreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antagna av
barn- och utbildningsnämnden.
Erhållet godkännande för att driva verksamhet får inte överlåtas till annan fysisk eller
juridisk person. Om verksamheten helt eller delvis flyttas eller ändras ska nytt
godkännande sökas. Vid eventuell utökning av verksamhetens omfattning ska detta
meddelas kommunen enligt barn- och utbildningsnämndens direktiv.
Godkännande och anvisningsrutinen ska uppdateras och eventuellt revideras då nya
förutsättningar påverkar anvisningarnas innehåll och intentioner.

Eva Andersson
Förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Områdeschefer
Controller
Prästgårdens förskola och fritidshem
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Barn och utbildning
Eva Andersson, 0479528108
eva.andersson2@osby.se

Riktlinje, godkännande och anvisningar för rätt till
kommunalt bidrag gällande fristående förskola,
fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller särskola
samt fristående pedagogisk omsorg
Ansökan om godkännande
Riksdagen har från och med 2009-07-01 fattat beslut om att införa
barnomsorgspeng i enlighet med proposition 2008/09:115.
Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn
oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal eller enskild
regi. Läs mer på följande länk:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/02/ prop.200809115/.
Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av
flera tänkbara varianter. Pedagogisk omsorg kan också innebära bidrag till
omsorg av egna barn om man samtidigt tar emot minst lika många barn från
andra familjer.
För att få bidrag måste kommunen godkänna den pedagogiska verksamheten
eller omsorgen. Du kan läsa mer om huvudmans ansvar och godkännande
av enskilda huvudmän i Skollagens kapitel 2. Kommunen är också den
myndighet som kontrollerar att verksamhet enligt ovan, som bedrivs av
enskild huvudman, uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter. Du kan läsa mer om tillsyn i Skollagens kapitel 26.
Godkännande för bidrag skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden i
Osby kommun.
1.Huvudmannaskap
Huvudmannen för den enskilda verksamheten har det yttersta ansvaret för att
utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag,
läroplaner och andra föreskrifter. Huvudmannens ansvar innebär bland annat
att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala
förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de
nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i
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huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav
på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
Anordnaren av förskola, fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med
förskoleklass, grundskola eller särskola samt pedagogisk omsorg i enskild
regi ska vara registrerad för F-skatt och i egenskap av huvudman bära fullt
ansvar för verksamhetens bedrivande samt att
- stadgar eller motsvarande är förenliga med gällande lagar och avtal,
- erforderliga tillstånd finns enligt specificerade handlingar,
- fullt ut ansvara för att fullgöra arbetsgivaransvaret.
Verksamhet kan bedrivas i form av:
• förskola för barn 1-5 år
• fritidshem för barn 6-12 år
• pedagogisk omsorg för barn 1-12 år
Gruppstorleken ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn
tillgodoses. Verksamheten ska enligt skollagen vara tillgänglig för barn som
är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.
Samverkan och anmälan till socialtjänsten Socialtjänstslagens bestämmelser
om skyldighet att anmäla när ett barn riskerar att fara illa och kan behöva
skydd ska följas.
2. Lagar och regler
Anordnaren ska driva verksamheten i enlighet med:
- skollagen, socialtjänstlagen och andra tillämpliga lagar och förordningar (t
ex läroplaner) och Allmänna råd
- FN:s barnkonvention
- kommunala föreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
antagna av barn- och utbildningsnämnden.
Erhållet godkännande för att driva verksamhet får inte överlåtas till annan
fysisk eller juridisk person. Om verksamheten helt eller delvis flyttas eller
ändras ska nytt godkännande sökas. Videventuell utökning av verksamhetens
omfattning ska detta meddelas kommunen enligt barn- och
utbildningsnämndens direktiv.
3. Öppethållande
Omsorg ska erbjudas 12 månader om året. Vid stängning av verksamhet för
semester eller av annan orsak ska annan, likvärdig verksamhet kunna
erbjudas. Information till vårdnadshavare ska ske i god tid före planerad
stängning.
Anordnarens öppettider omfattar minst den tid som anges i kommunens
föreskrifter samt utifrån vårdnadshavares behov.
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4. Bidrag
Villkoren för att en kommun ska godkänna en enskild förskola, ett enskilt
fritidshem eller en enskild pedagogisk omsorg är att verksamheten har god
kvalitet och säkerhet. Osby kommun är skyldig att godkänna och ge bidrag
till en verksamhet som uppfyller följande krav:
• Det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov
av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
• Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.
• Lokalerna är ändamålsenliga.
• Öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande kommunal verksamhet
så länge det inte uppkommer påtagliga negativa följder för kommunens
motsvarande verksamhet.
• Ett beviljat godkännande räcker ett år.
Godkännandet blir automatiskt ogiltigt om anordnaren inte kommit igång
med verksamheten ett år efter att godkännande beviljats. Ett nytt
godkännande måste då sökas.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen bidragsnivåer för barn som
är inskrivna i respektive verksamhet. Bidragsbeloppet utgår från kommunens
egen budget till motsvarande kommunala verksamheter. Bidraget betalas ut
en gång i månaden. För att rätt belopp ska betalas ut skall den enskilda
verksamheten redovisa antal barn och vistelsetid utifrån aktuellt schema.
Rätten till bidrag upphör om barnomsorgsavgift inte betalas enligt gällande
taxa till Osby kommun.
För barn i behov av särskilt stöd gäller samma regler och tilldelning som för
barn i kommunal verksamhet.
Anordnare i Osby kommun skall vara anslutna till kommunens kösystem och
förutsätter att inskrivning av barn skall ske i enlighet med kommunens
principer för att erhålla och utnyttja plats inom barnomsorgen. Osby
kommun förordar även att enskild verksamhet ansluter sig till kommunens
avgiftssystem. Anordnaren är inte skyldig att ta emot barn som inte är
folkbokfört i Osby kommun om inte hemkommunen betalar bidrag för
placeringen. Dock är anordnaren skyldig att ta initiativ till överenskommelse
med hemkommunen om bidrag.
De enskilt drivna enheterna ingår i den kommunala barnomsorgskön.
Osby kommun fakturera vårdnadshavaren barnomsorgsavgift varje månad
Kommunen kan återkalla godkännandet och rätt till bidrag om villkoren inte
längre uppfylls eller om verksamheten uppenbarligen missköts.
5. Personal
Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en
förskolechef. Som förskolechef får bara den anställas som genom utbildning
och erfarenhet har pedagogisk insikt. Endast den som har legitimation som
förskollärare får bedriva undervisning i förskolan. Utöver förskollärare får
det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning
eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. På ett enskilt
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fritidshem eller en enskild pedagogisk omsorg ska det finnas legitimerad
fritidspedagog och personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens
utveckling och lärande främjas. Anordnaren ska se till att all personal inom
verksamheten är medveten om och iakttar gällande regler om tystnadsplikt
och anmälningsskyldighet. Anordnaren ska se till att all personal som
erbjuds anställning inom verksamheten före anställning påbörjas lämnar ett,
(högst ett år gammalt) registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om
belastningsregister.
6. Lokaler
Verksamheten ska ha de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet
med utbildningen ska kunna uppfyllas. Anordnaren ska också att se till att
lokalen omfattas av bygglov och godkännande från Tillsyns- och
tillståndsnämnden.
7. Tillsyn
Den enskilda verksamheten står under tillsyn av den kommun där
verksamheten bedrivs utifrån den ”Plan för kommunal tillsyn av fristående
förskolor, vissa fritidshem och pedagogisk omsorg, som är upprättad av
kommunen. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten,
kvalitetsarbete, inhämta upplysningar och ta del av de handlingar som
behövs för tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna
råd och vägledning till den fristående verksamheten.
Det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning.
Anordnaren ska utforma en verksamhetsplan eller liknande dokumentation
och utvärdering. Det ska finnas plan mot diskriminering och kränkande
behandling
8. Utökning, avveckling, förändringar av inriktning
Avveckling av verksamheten kan ske dels på initiativ av anordnaren och dels
på initiativ av Barn- och utbildningsnämnden.
- Barn- och utbildningsnämnden kan under vissa omständigheter återkalla
godkännande och rätt till bidrag. Läs mer om detta i Skollagens 26 kap §§
13-16.
- Barn- och utbildningsnämnden äger också rätt att återkalla godkännande
och rätt till bidrag om anordnaren försätts i konkurs eller på annat sätt
befinnes vara på sådant obestånd att huvudmannen inte kan förväntas
fullgöra sina åtaganden.
- Godkännande blir automatiskt ogiltigt om anordnare inte kommit igång
med verksamheten ett år efter att godkännande beviljats eller om
verksamheten legat nere under ett år.
Anordnaren ska med så lång framförhållning som möjligt skriftligen
informera nämnden om planerad avveckling av verksamheten. Detsamma
gäller för betydande förändringar i verksamhetens inriktning.
Enskild huvudman som önskar utöka antalet platser i sin verksamhet på
någon enhet i Osby kommun, ska skriftligen meddela barn- och
utbildningsnämnden detta senast sex månader innan utökning sker. Efter
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eventuell överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden och
huvudman kan även kortare tid accepteras.
9. Övrigt
Den enskilda verksamheten kan ta emot barn som bor i andra kommuner och
skriver då eget avtal med den kommunen. Ansökan om godkännande skickas
senast 6 månader före startdatum till: Osby Kommun, Barn- och
skolkontoret, 283 80 Osby.
10. Giltighet
Dessa villkor för godkännande och rätt till bidrag som fastställts av Barnoch utbildningsnämnden gäller fr o m 2020-07-01

Lars-Anton Ivarsson
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

Eva Andersson
Vik. Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
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11. Anvisningar för godkännande av bidrag för
enskild förskoleverksamhet
Till ansökan om godkännande ska följande handlingar bifogas:
Föreningens/bolagets stadgar, firmatecknare och F-skattebevis
1. Registreringsbevis
2. Budget för kommande verksamhetsår
3. Hyresavtal eller motsvarande för lokal
4. Bygglovshandlingar med kompletta ritningar över lokal och utemiljö
5. Yttrande från miljöförvaltningen
6. Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
7. Utbildningsbevis och beskrivning av erfarenhet för förskolechefen
8. Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet
9. Beskrivning av barngruppsstorlek och personaltäthet
10. Beskrivning av lokalanvändning samt hur barngruppens behov av
utevistelse och utelek ska tillgodoses
11. Beskrivning av eventuell profil på verksamheten
12. Beskrivning av rutinerna för klagomålshantering
13. Beskrivning av rutinerna för hantering av tystnadsplikt och
anmälningsplikt
14. Försäkringsbevis för ansvarsförsäkring, barn och personalförsäkring
15. Utdrag ur belastningsregistret för alla som arbetar med barnen och för de
som finns i barnens omedelbara närhet
16. Beskrivning av mathantering
Anvisningar för godkännande av bidrag för enskild
fritidsverksamhet/skolbarnsomsorg
Till ansökan om godkännande ska följande handlingar bifogas:
1. Föreningens/bolagets stadgar, firmatecknare och F-skattebevis
2. Registreringsbevis
3. Budget för kommande verksamhetsår
4. Hyresavtal eller motsvarande för lokal
5. Bygglovshandlingar med kompletta ritningar över lokal och utemiljö
6. Yttrande från miljöförvaltningen
7. Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
8. Utbildningsbevis och beskrivning av erfarenhet för verksamhetsansvarig
chef
9. Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet
10. Beskrivning av barngruppsstorlek och personaltäthet
11. Beskrivning av lokalanvändning samt hur barngruppens behov av
utevistelse och utelek ska tillgodoses
12. Beskrivning av eventuell profil på verksamheten
13. Beskrivning av rutinerna för klagomålshantering
14. Beskrivning av rutinerna för hantering av tystnadsplikt och
anmälningsplikt
15. Försäkringsbevis för ansvarsförsäkring, barn och personalförsäkring
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16. Utdrag ur belastningsregistret för alla som arbetar med eleverna och som
finns i verksamhetens omedelbara närhet
17. Beskrivning av mathantering
Anvisningar för godkännande av bidrag för pedagogisk omsorg i
enskild regi
Till ansökan om godkännande ska följande handlingar bifogas:
1. Föreningens/bolagets stadgar, firmatecknare och F-skattebevis
2. Registreringsbevis
3. Hyresavtal eller motsvarande för lokal
4. Budget för kommande verksamhetsår
5. Bygglovshandlingar med kompletta ritningar över lokal och utemiljö
6. Yttrande från miljöförvaltningen
7. Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
8. Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet
9. Beskrivning av barngruppsstorlek och personaltäthet
10. Beskrivning av lokalanvändning samt hur barngruppens behov av
utevistelse och utelek ska tillgodoses
11. Beskrivning av eventuell profil på verksamheten
12. Beskrivning av rutinerna för klagomålshantering
13. Beskrivning av rutinerna för hantering av tystnadsplikt och
anmälningsplikt
14. Försäkringsbevis för ansvarsförsäkring, barn och personalförsäkring
15. Utdrag ur belastningsregistret för alla som arbetar med barnen och för de
som finns i verksamhetens omedelbara närhet
16. Beskrivning av mathantering
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2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.andersson2@osby.se

Patientsäkerhetsberättelse
Dnr BUN/2020:66 624

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden


Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2019

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår ett ökat krav på vårdgivaren att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera 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. Vårdgivaren
utser en verksamhetschef enligt HSL och ansvarig för anmälan av händelser som medfört
eller kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria).
Finansiering
Ej aktuellt.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse
Avvikelserapport elevhälsans medicinska del

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Ärende
I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår ett ökat krav på vårdgivaren, att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera 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. Vårdgivaren
utser en verksamhetschef enligt HSL och ansvarig för anmälan av händelser som medfört
eller kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria).
Lagen kräver även en årlig patientsäkerhetsberättelse. där det framkommer vad
verksamheten gjort för att identifiera, analysera och reducera risker och negativa
händelser samt det resultat som patientsäkerhetsarbetet har uppnått.
Patientsäkerhetsberättelsen skrivs av den person som delegerats det medicinska
ledningsansvaret (MLA). Patientsäkerhetsberättelsen skall vara färdig senast den 1 mars
varje år.
Personalen inom Elevhälsans medicinska insats har skyldighet att rapportera tillbud, risk
för tillbud och avvikelser i verksamheten.
Elevernas/vårdnadshavarnas synpunkter skall tas tillvara och uppmuntras att delta i
kvalitets- och säkerhetsarbetet.
SFS 2010:659, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
upprätthålls.

Övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI)
är:




Säkra rutiner för att medicinska bedömningar och handlingar ska utföras
kvalitetssäkert enligt lagar och föreskrifter
Att löpande under läsåret planera, utföra och utvärdera rutiner inom EMI
Att verksamheten tillvaratar tillbud, risker och avvikelser och ser dem som en
utveckling av patientsäkerhetsarbetet
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Eva Andersson
Vik. förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Områdeschefer
Elevhälsan

Barn och utbildning

Patientsäkerhetsberättelse
Elevhälsans medicinska insats
2019

Osby 20200124
Annika Gustavsson
Skolsköterska med Medicinsk Ledningsansvar
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Sammanfattning
I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår ett ökat krav på vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom
verksamheten.
Lagen kräver även en årlig patientsäkerhetsberättelse där det framkommer vad verksamheten
gjort för att identifiera, analysera och reducera risker och negativa händelser samt det resultat
som patientsäkerhetsarbetet har uppnått. Patientsäkerhetsberättelsen skrivs av den person som
delegerats det medicinska ledningsansvaret (MLA). Patientsäkerhetsberättelsen skall vara
färdig senast den 1 mars varje år.
Personalen inom Elevhälsans medicinska insats har skyldighet att rapportera tillbud, risk för
tillbud och avvikelser i verksamheten.
Elevernas/vårdnadshavarnas synpunkter skall tas tillvara och uppmuntras att delta i kvalitetsoch säkerhetsarbetet.

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls.

Övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) är:




Säkra rutiner för att medicinska bedömningar och handlingar ska utföras
kvalitetssäkert enligt lagar och föreskrifter
Att löpande under läsåret planera, utföra och utvärdera rutiner inom EMI
Att verksamheten tillvaratar tillbud, risker och avvikelser och ser dem som en
utveckling av patientsäkerhetsarbetet

Mål och strategier för att främja elevers hälsa och utveckling inom EMI:





Vid hälsobesöken tidigt identifiera problem och symtom hos eleverna
Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det
pedagogiska arbetet
Bevaka vaccinationstäckning och erbjuda kompletterande vaccinationer
Arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samverkan med elever, vårdnadshavare
och skolans övriga personal på individ-grupp och organisationsnivå.
2019 Mål
1. Vid hälsobesök tidigt
identifiera problem och
symtom hos eleverna

2. Tillföra medicinsk
kompetens och
omvårdnadskompetens
som ett stöd i det
pedagogiska arbetet
3. Bevaka
vaccinationstäckning och
erbjuda kompletterande
vaccinationer

4. Arbeta förebyggande och
hälsofrämjande på individgrupp och
organisationsnivå

Strategier
 Alla elever i förskoleklass erbjuds
läkarbesök, screening av syn och
hörsel
 Utökat basprogram vilket innebär
fem hälsobesök under
grundskoletiden och minst ett under
gymnasietiden
 Komplettering och uppdatering av
Metodbok
 Medverka vid LEHT
 Återkoppla till rektor/LEHT efter
hälsobesök
 Samverka med personal och
vårdnadshavare
 Elever/vårdnadshavare som tackar
nej till vaccination enligt Nationella
vaccinationsprogrammet vid aktuell
ålder erbjuds återkommande
vaccination under
grundskolan/gymnasietiden
 Komplettering av vaccination till
alla nyanlända elever
 Införande av e-enkät i åk 4, åk 8
och gymnasiet åk 1
 Resultat sammanställs för
återkoppling till elever - klass skola och kommunnivå

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 KAP. 2 §, p 1
Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verksamheten

Vårdgivare
Barn och utbildningsnämnden är vårdgivare och är ytterst ansvariga för den hälso- och
sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska insats i Osby Kommun. Vårdgivaren utser
en verksamhetschef enligt HSL och ansvarig för anmälan av händelser som medfört eller
kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria).

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar
Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans
Medicinska Insats och regelbundet rapporterar till vårdgivaren om den medicinska
verksamheten. Då verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats inte har formell
kompetens att ansvara för diagnostik, vård och behandling har det Medicinska
ledningsansvaret (MLA) överlåtits/delegerats till skolsköterska.
Verksamhetschefen ansvarar för att synpunkter och klagomål som rör verksamheten hanteras
och är den person som tillsynsmyndighet Inspektion för vård och omsorg (IVO), elever,
föräldrar och personal ska kunna vända sig till när det gäller frågor kring den medicinska
verksamheten.
Verksamhetschefen ska tillsammans med den Medicinskt ledningsansvariga skolsköterskan
(MLA) tillse att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för EMI samt att
avvikelser analyseras och följs upp. Verksamhetschefen är även ansvarig för anmälan enligt
lex Maria och årlig revidering av dokument tillsammans med MLA.
Verksamhetschefen ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och
möjlighet att bedriva en god och säker vård med hög kvalité.
MLA ansvarar för regelbunden uppdatering av Metodbok och utveckla rutiner för det
systematiska kvalitetsarbetet. Tillse att föreskrifter och allmänna råd tillämpas i hälso- och
sjukvården gällande läkemedelshantering och tillsammans med skolläkaren uppdatera
delegation enligt generella direktiv. MLA ansvarar även för att verksamhetsbesök genomförs
och följs upp. Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetsberättelse/verksamhetsplan
upprätthålls varje år.
Skolsköterskan har tillsammans med skolläkaren ansvar för verksamheten på den enskilda
skolan och utför sina arbetsuppgifter under eget yrkesansvar vilket innebär att arbetet skall
utföras med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för
att avvikelser och risker identifieras och rapporteras till Verksamhetschefen och MLA.

Rutiner för egenkontroll och genomförd egenkontroll under året
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§
Vårdgivaren ska utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.

Vårdgivare ska utöva egenkontroll vilket innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den
egna verksamhetens resultat. Logguppföljning ska utföras i system där patientinformation
behandlas för att i efterhand kunna spåra vem och när någon varit inne i en journal. Ansvaret
för att kontrollera loggar ligger på verksamhetschefen som i sin tur utser den person/personer
som ska utföra loggarna. Systematisk logguppföljning/loggkontroll görs av alla användare i
PMO och utförs av två skolsköterskor varav en även har Medicinskt ledningsansvar. Rutiner
för loggkontrollen finns i metodboken och baseras på Patientdatalagen och händelseloggarna
dokumenteras och sparas i 5 år. Återkoppling till verksamhetschef för åtgärd om avvikande
in/ut loggning eller avvikande öppning av rapporter och journaler.
I samband med loggkontrollerna utförs även journalgranskning vilket innebär att journalerna
granskas utifrån specifikt schema där kontroll gällande rätt mall, sökord, syn/hörsel,
språkbruk, kontaktillfälle, vaccination, rätt bedömning av tillväxt och om eleven är
kontrollelev eller finns på väntelista. Efter granskning återkopplar MLA vid behov till
verksamhetschef och berörd skolsköterska/skolläkare.
I Metodboken som är under uppbyggnad ska det finnas övergripande riktlinjer som syftar till
att Elevhälsans Medicinska Insats ska uppnå en hög patientsäkerhet och god kvalitet.
Metodboken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ledningssystem och ska
regelbundet uppdateras.
Årshjul där basprogram med hälsobesök både hos skolsköterskor och skolläkare,
vaccinationer, kontrollelever och andra administrativa arbetsuppgifter finns. Regelbunden
uppföljning
Verksamhetsbesök hos alla skolsköterskorna i kommunen med syftet att kvalitetssäkra
verksamheten och utföra egenkontroll. En checklista över lokaler och utrustning samt öppna
frågor har utarbetats utifrån Riksföreningen för skolsköterskornas ”Kvalitetsmått för
elevhälsans medicinska insats.
Rapporter på hälsobesök, planerade och oplanerade besök samt vaccinationer körs ett par
gånger per termin
Rutiner för årlig kalibrering av medicinsk teknisk utrustning finns i metodboken. Detta
innefattar audiometer, blodtrycksapparater/manschetter och våg. Utförs av ansvarig
servicetekniker från OneMed enligt avtal. Även kalibrering av Alkocheck görs via Alere
Toxicology AB i Täby årligen enligt avtal.

Åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § P 2

Rekrytering av Skolsköterska/MLA med en tjänstgöringsgrad på 100% gjordes under våren
2019.
Loggkontroller har utförts en gång i månaden av alla PMO användare i kommunen och
journalgranskning utförs av elevjournaler skrivna av skolsköterskor/skolläkare varannan
månad, loggkontroll och journalgranskning dokumenteras och sparas. Återkoppling till
verksamhetschef och berörd skolsköterska/skolläkare.
Systemansvariga skolsköterskor uppdaterar regelbundet mallar och checklistor i PMO. En
Omvårdnadsepikris i PMO har arbetats fram och ska användas till alla elever som flyttar till
annan kommun/skola samt alla elever som slutar åk 3 på Klockarskogsskolan och alla elever i
åk 9.
Systemansvariga Skolsköterskor har även lagt in enhetlig remiss till BUP som även
närliggande kommuner använder, remissen ligger nu under dokument i PMO journalen och
behöver inte längre scannas in i elevens journal.
Säker remisshantering har genomförts med personlig bevakning i PMO, väntelista och ”Att
göra lista” infört.
Ny rutin för avvikelsehantering och lex Maria finns i metodboken. Ny blankett för
avvikelserapport har tagits fram och ligger på Intranätet. Alla interna och externa avvikelser
diarieförs, läggs in i Lex med följande åtgärd.
Alla avvikelser återkopplas till berörd personal samt lyfts och diskuteras på EMI möten i
utbildningssyfte.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för EMI har utarbetats och har
implementerats genom en stående punkt vid alla EMI möte. Beslut antaget i Barn och
utbildningsnämnden 20190820
Lokal metodbok under uppbyggnad digitalt för ökat patientsäkerhetsarbete med kontinuerlig
uppdatering.
Årshjul har utarbetats under hösten och finns på alla skolor för att säkerställa att arbetet inom
EMI bedrivs som planerat. Regelbunden uppföljning sker löpande under terminen vid EMI
möten samt av MLA.
Verksamhetsbesök har utförts under höstterminen av MLA. Nytt verksamhetsbesök under
vårterminen.
Muntligt avtal med apotekschef i Osby för avregistrering av läkemedel. Generella direktiv för
läkemedelshantering utfärdat av Skolläkare och MLA Skolsköterska.
Skolsköterskorna i grundskolan har genomgått utbildning för barn-HLR och alla
skolsköterskor vuxen-HLR. Rekommendation finns om utbildning var 3:e år. EMI kommer
årligen under höstterminen ha gemensam genomgång och repetition av HLR. Pocketmaskar
inhandlat och finns nu på alla skolor.

Skolsköterskorna har haft möjlighet att medverka på fortbildning via Kristianstads EMI en
gång i månaden under höstterminen. Skolläkaren har haft internutbildning för
skolsköterskorna vid ett tillfälle.
Alla skolsköterskorna medverkade vid Skolsköterskekongressen under vårterminen. Extern
handledning tillsammans med kuratorerna en gång i månaden.
Återkoppling till LEHT efter hälsobesök hos både skolsköterska och skolläkare
Ny adress till EMI för att säkerställa att inkommande post med sekretess inte delas ut till
skolans lokala brevlåda.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Personal inom EMI har ansvar för att identifiera och rapportera risker och brister som kan
medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten. Rutiner för avvikelser och lex Maria
finns i Metodboken. Alla avvikelser analyseras utifrån allvarlighetsgrad från mindre –
katastrofal av MLA Skolsköterska. Skolläkaren konsulteras vid behov. På alla EMI möten
finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med som en stående punkt där
diskussion kring avvikelser och risker analyseras.

Rutiner för händelseanalys
SFS 2010:659, 3 kap. 3 §

I alla avvikelser används beslutsunderlag för händelseanalys för sannolikhet för upprepning
enligt Handbok för Riskanalys och händelseanalys-analysmetoder för att öka patientsäkerhet,
SKL. Rutiner för händelseanalys finns i Metodboken och görs i första hand av MLA
Skolsköterska.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebygga vårdskador

Extern samverkan
Samverkan med elevhälsan och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) samt Barn
och ungdomshabiliteringen (BoU) genom nätverksträffar en gång per termin.
Samverkan med Barnkliniken och övriga instanser inom sjukvården
Samverkan med Barnhälsovården, både Familjecentralen och Helsa för muntlig rapportering
och överlämning av elever till förskoleklasserna.
Samverkan med Skola, Socialtjänst, Polis och Fritids (SSPF)

Samverkan med Familjehuset
MLA deltar i regionalt nätverk för verksamhetschefer och medicinskt ledningsansvariga.
Vid behov samverkar EMI med andra verksamheter vid avvikande skolnärvaro
Samverkan med HVB hemmen i kommunen
LOTS (samverkansmodell mellan Region Skåne och Nordöstra Skåne kommuner)
SkolFam, skolsatsning inom familjehemsvården
Intern samverkan
Skolsköterskorna medverkar vid LEHT på skolorna tillsammans med rektor, specialpedagog
och kurator.
Samverkan vid problematisk skolfrånvaro
Samverkan med måltidspersonalen lokalt
Elevmöte/samråd med vårdnadshavare
Konsultation och intern samverkan med övrig personal lokalt

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål
och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p5/SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6 §§, 7 kap 2§ p 6
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rapportera till
vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada/Inkomna klagomål och synpunkter sammanställs
och analyseras för att vårdgivaren skall kunna se mönster och trender

Skolsköterskor och skolläkare är skyldiga att upprätthålla hög patientsäkerhet och rapportera
risk för eller händelser som kunnat medföra vårdskada till verksamhetschefen. Rutiner för
avvikelsehantering finns i Metodboken. Avvikelserapport skickas till MLA för bedömning om
vidare åtgärd och diarieförs och läggs in av administratör i Lex där verksamhetschef och
MLA står som handläggare. Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet och de
faktorer som påverkat och att åtgärderna som vidtagits ska begränsa effekterna eller i bästa
fall förhindra att händelsen inträffar på nytt.
Resultatet av alla inkomna externa och interna avvikelser rapporteras enskilt till berörd
personal och därefter lyfts alla avvikelser vid EMI möten i utbildningssyfte till övrig personal.
Antal avvikelser som inkommit till EMI under 2019 är sammanlagt 27 stycken interna varav 5
är händelser som inträffat i verksamheten under 2019. Övriga 22 avvikelser har inkommit och
är skrivna under 2019 men inträffat tidigare. Under 2019 har 2 externa avvikelser inkommit.
En av de 5 interna och 1 extern avvikelse handlade om inskannat dokument i fel journal, en
om brist i administration av elev, en om givet Gardasil vaccin istället för Gardasil 9 vaccin
och en avvikelse för kylskåp med vaccin som gått sönder och en om problem med att scanna i
PMO.

Övriga 22 interna avvikelser och 1 extern avvikelse var bristande dokumentation som inträffat
tidigare år men upptäcktes under 2019. Ingen lex Maria anmälan är gjord under 2019 men
tidigare inkomna interna och externa avvikelser föranledde till IVO anmälan daterad
20181026 enligt 3 kap.7 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på
verksamhetens kvalitet. På Osby Kommuns hemsida finns tydlig information och riktlinjer för
synpunkter och klagomål.
Verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats tar emot och utreder klagomål och
synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever, vårdnadshavare, övriga myndigheter,
föreningar, organisationer och intressenter.
Inga klagomål eller synpunkter gällande Elevhälsans Medicinska Insats har inkommit under
2019.

Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet

Information om hälsobesök till elever och vårdnadshavare ges muntligt och skriftligt både vid
besök i klassrummen och vid föräldramöten. Eleverna i åk 4 fyller i e-enkäten tillsammans
med vårdnadshavare och eleverna i årskurs 8 och gymnasiet åk 1 fyller i e-enkäten enskilt
som i sin tur ligger till grund för samtalet vid hälsobesöket hos skolsköterskan. All hälso- och
sjukvård med några få undantag är frivillig och information om att skolhälsovårdens
basprogram är en fortsättning på barnhälsovårdens basprogram.
Ny folder har utarbetats och delas ut till alla elever och föräldrar i förskoleklass och även till
nytillkomna elever. I foldern finns information om elevhälsans medicinska insats både
basprogram, tystnadsplikt, Socialstyrelsens riktlinjer, lättare sjukvårdsinsatser och det
nationella vaccinationsprogrammet. Information om skolsköterskorna, mailadresser och
mobilnummer.
Muntligt samtycke till vård, undersökning och behandling men vid vaccination efterfrågas
alltid skriftligt samtycke av båda vårdnadshavarna. Information till eleverna anpassas till ålder
och mognad, skriftlig information om vidtagna åtgärder och eventuell uppföljning till
vårdnadshavare för minderåriga elever.
Skriftlig information delas ut inför vaccinationerna om vilket vaccin som ges, eventuella
biverkningar och att vårdnadshavare gärna får vara med om eleven önskar. Muntlig
information i klassrummen till eleverna om genomförandet av vaccinationen och eventuella
biverkningar. Eleverna får en utskrift över given vaccination att ta med hem till
vårdnadshavare. HPV vaccination utförs kvällstid vid tre olika tillfällen på tre av skolorna i
kommunen både hösttermin och vårtermin där vårdnadshavare medverkar.

Alla elever i förskoleklass bokas för läkarbesök/sköterskebesök och på kallelsen framgår att
föräldramedverkan är särskilt viktigt, tolk används vid behov vid alla besök.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

1. Vid hälsobesök tidigt identifiera problem och symtom hos eleverna:
Utökning av antal hälsobesök i basprogrammet gör det lättare att identifiera problem
och symtom med tidiga insatser. Då målet sträcker sig över hela läsåret 2019/2020 är
för tillfället alla skolsköterskor i fas med sitt årshjul gällande hälsobesök, läkarbesök
och syn/hörselscreening. Skolsköterskor och skolläkare arbetar utifrån rutiner i
Metodboken
2. Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det
pedagogiska arbetet:
Skolsköterskorna har medverkat vid LEHT och skolläkaren bjuds in vid behov.
Hälsobesöken sammanställs och resultat återkopplas till rektor och berörd personal.
3. Bevaka vaccinationstäckning och erbjuda kompletterande vaccinationer:
Då EMI fortsätter erbjuda vaccination till elever/vårdnadshavare som tidigare tackat
nej samt komplettering av vaccinationer till nyanlända elever visade utdrag av
rapporter för läsår 2018/2019 att ytterligare 58 elever har tackat ja och påbörjat sin
vaccination i grundskolan och 19 elever i gymnasiet.
4. Arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-grupp och organisationsnivå:
E-enkäten är införd i åk 4, åk 8 samt åk 1 gymnasiet. Sammanställning av resultat i
slutet av vårterminen 2020 för fortsatt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Sammanfattning av verksamhetsbesök utförda under höstterminen 2019









Avtalet angående städning av våra lokaler behöver ses över av rektorerna då städning
utförs 2 gånger i veckan på flertalet av skolsköterskeexpeditionerna på grundskolorna
medan gymnasiet har daglig städning.
Överlag har vi bra lokaler som är tillgängliga för alla och uppfyller kraven, även
gällande sekretess. Dock uppfyller inte Killebergsskolan och Parkskolans åk 7–9
(natur) kravet på lokaler och utrustning vilket får lyftas lokalt med berörd rektor.
Vi upplever överlag att vår arbetsmiljö är god, trivs och känner att man har ett
intressant och roligt arbete. Kan vara stressigt och känner att det inte respekteras då
man är upptagen. Många olika arbetsplatser som även innebär mycket transporter.
Alla skolsköterskor ligger bra eller ok till i hälsobesöken och vaccinationerna.
En del ligger bra till i scanningen, några har en hel del kvar
Undervisning i grupp finns planer på under vårterminen i stort sett på alla skolor
Alla tycker att EMI som grupp fungerar bra och har ett gott samarbete
De lokala LEHT fungerar bra överlag, bör lyftas om vikten att EMI medverkar vid
relevanta möten.



Det MLA kan hjälpa till med är att fortsätta vara behjälplig vid vaccinationer på alla
grundskolorna, scanning och hälsobesök i klasserna 4B och 4C på Hasslarödsskolan.
På Ekbackeskolan hjälpa till med öppen mottagning/scanning samt vaccinationer,
Parkskolan/Natur förutom vaccinationer även med öppen mottagning och hälsobesök i
åk 6.
Sammanfattning från verksamhetsbesök utfört under höstterminen kommer att
presenteras för rektorsgruppen under våren. I samband med detta ges även information
om EMI och dess uppdrag. Skolsköterskemottagningarna som inte uppfyller kraven
ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på berörd enhet går igenom
kraven för en skolsköterskemottagning. Brister som inte åtgärdas på lokal nivå
rapporteras till verksamhetschefen för EMI.

Övergripande mål och strategier för kommande år
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9,3 kap.1§













Fortsätta med våra tidigare mål och strategier med utökat basprogram och läkarbesök
till alla förskoleelever och vid behov till övriga elever
Ökad vaccinationstäckning genom återkommande erbjudande om komplettering
Sammanställning av digitala e-enkäter
Återkoppla och ge stöd genom medverkan vid LEHT till rektor/berörd personal
Revidering och utökning av EMI:s metodbok
Arbeta fram rutin för journalföring av elever med skyddad identitet i Metodboken
Minska scanningen och utökning av dokument i PMO, ett medgivande för alla
vaccinationer under hela skolgången
Arbeta fram en hemsida för EMI både internt och externt för tydlig information och
aktuella blanketter för vår verksamhet.
Fortsätta vårt utvecklingsarbete kring tillbud, risker och avvikelsehantering med
stående punkt vid alla EMI möten. Avstämning i slutet av vår/hösttermin om antal
inkomna interna och externa avvikelser samt klassificering/åtgärd i samlat dokument

AVVIKELSER 2019
Diarienr

Datum

Skola

Orsak

Allvarlighetsgrad

Klassificering

Åtgärder

Datum

Sign

BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624

190823

Parkskolan

K

Mindre

A

190911

A.G

190827

Örkenedsskolan

T

Mindre

A

190926

A.G

190919

Hasslarödsskolan

O

Måttlig

A

191016

A.G

191106

Hasslarödsskolan

O/P

Betydande

A

191106

A.G

191216

Parkskolan/Killeberg T

Mindre

A

190124

A.G

191220
(141121)
190619
(190110)

Killebergsskolan

U/P

Måttlig

LM

Lokal rutin på skolan utarbetats och
fungerar väl, Rutin i Metodboken
Verksamhetschef informerad samt
rektor på berörd skolan ang. kostnad
Rutin utarbetas i Metodboken,
återkoppling till SHV Kristianstad
Genomgång vaccinationsrutin,
skolläkare konsulterad
IT har lagt ärende, kontakt med PMO.
Ny scanner köps in och provas
Vaccination inlagt i Svevac

190124

A.G

Parkskolan

U/P

Betydande

LM

Vaccination av 6 elever inför i Svevac,
dokumenterat i PMO

190912

A.G

BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624

190619
(190121)
190828
(180831)

Parkskolan

U/P

Måttlig

LM

U/P

Måttlig

LM

Avstämning aug
2019 med VC
190926

A.G

Parkskolan

Händelse från 2011-åtgärdat via
Verksamhetschef i samråd med jurist
Konsulterar skolläkaren. Erbjuder
vaccination på gymnasiet

BUN
2019:217
624

191021
(2014)

Parkskolan

U/P

Måttlig

LM

Konsulterar skolläkaren, kan ej läggas
in i Svevac- saknas LOT

191031

A.G

BUN
2019:217
624
BUN
2019:217
624

191104
(2013)
191121
(2011)

Parkskolan

U/P

Betydande

LM

191106

A.G

Parkskolan

U/P

Måttlig

A

Kontakt med IVO- lagt in 10 elevers
vaccination i Svevac
Ny kontroll genomförd - uppdaterad
rutin

191122

A.G

Orsak: K=Kommunikation, U=Utbildning och kompetens, O=Omgivning, T=Teknik, utrustning, apparatur, P=Procedur, rutinbeskrivning och riktlinjer, B=Barriärer och skydd
Allvarlighetsgrad= mindre -katastrofal Klassificering: A=Avvikelse, LM=Lex Maria

A.G
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Datum
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2020-01-27
Barn och utbildning
Jane Mårtensson
0479-528 236
jane.martensson@osby.se

Skolpliktsbevakning 2019
Dnr BUN/2020:10 600

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av skolpliktsbevakning
höstterminen 2019.
Barnkonsekvensanalys
Hänvisas till bifogad barnkonsekvensanalys.
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.
Beslutsunderlag
Barnkonsekvensanalys
Rutin skolpliktsbevakning
Skolpliktsbevakning höstterminen 2019

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Eva Andersson

Jane Mårtensson

Förvaltningschef

Administratör

Beslutet skickas till
Förvaltningschef barn- och utbildning
Administratör barn- och utbildning, Jane Mårtensson
Områdeschef grundskolan
Rektorer grundskolan
Centrala barn- och elevhälsan
Verksamhetsutvecklare
KAA- samordnare Erik Pettersson
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Datum

2020-01-24
Barn och utbildning
Jane Mårtensson 0479-528 236
jane.martensson@osby.se

Skolpliktsbevakning höstterminen 2019
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 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 en rutin för
bevakning av skolplikt.
Skolplikt
För att säkerställa att de barn som är folkbokförda i Osby kommun har en
skolplacering utförts varje månadsskifte en kontroll i elevsystemet Extens. Där
jämförs folkbokföringsuppgifter från Osby kommun med de elever som finns
registrerade 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 brev till dessa med information om att
kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen för att meddela var barnet har sin
skolgång.
Vårdnadshavare till barn som saknar känd skolplacering kontaktas alltid via
brev och i de flesta fall hör vårdnadshavare av sig och meddelar var barnet har
sin skolgång. Om detta inte sker tas kontakt med Försäkringskassan,
Skatteverket och Barn- och familjeenheten, endast kontakt via brev och
telefonsamtal till vårdnadshavare har krävts under höstterminen 2019.
Under hösten 2019 har det funnits noll (0) barn som saknar känd skolplacering.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx

Hemsida www.osby.se
E-post barnochutbildning@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2020-01-24
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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.
För att säkerställa att de elever som finns i kommunens grundskola och
grundsärskola fullgör sin utbildning har skolorna en rutin för frånvarohantering.
Denna rutin skiljer sig något mellan de olika skolorna men i stora drag ser den
ut på följande sätt:
• Möten med det lokala elevhälsoteamen var 14:e dag eller en gång i
månaden.
• Skolsköterska diskuterar med mentor om någon elev har hög frånvaro
där orsaken inte är känd.
• Vid hög frånvaro kallas till elevmöte med vårdnadshavare där rektor,
mentor och representanter från lokalt elevhälsoteam närvarar.
• När betygsvarningar inkommer tas även detta upp i elevhälsan.
Under höstterminen 2019 fanns det 63 elever i Osby kommuns skolor med en
frånvaro på 20 % eller mer. I nedanstående tabell framgår fördelningen mellan
skolorna samt en jämförelse med vårterminen 2019 då frånvaro på 20% eller
mer var 90 elever.
Skola

Frånvaro

Elever

Frånvaro

Elever

HT 2019

HT 2019

VT 2019

VT 2019

Hasslarödsskolan F-9

15

545

22

551

Klockarskogsskolan F-3

6

184

6

181

Parkskolan F-9,Visslan

18

396

20

365

Visseltoftaskolan F-2

-----

-----

0

9

Killebergsskolan F-6

5

115

8

98

Örkenedskolan F-9

19

320

34

310

Totalt

63

1560

90

1514

Orsakerna till frånvaron är varierande
• Hasslarödsskolan F-9, det är 5 elever med medicinsk sjukdom, 6 elever
med medicinsk/psykologisk frånvaro, 2 elever med sociala orsaker, 2
elevers frånvaron på grund av resor. Inga elever med odefinierad
frånvaro.
•

Klockarskogsskolan F-3, det är 2 elever med medicinsk/sjukdom, 1 elev
med medicinsk/psykologisk frånvaro, 1 elev med sociala orsaker och 2
elevers frånvaro på grund av resor. Inga elever med odefinierad
frånvaro.

•

Parkskolan F-9, Visslan det är 2 elever med medicinsk sjukdom, 9
elever med medicinsk/psykologiska orsaker, 1 elev med sociala orsaker
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och 6 elever med odefinierad frånvaro. Inga elevers frånvaro på grund
av resor.
•

Killebergsskolan F-6, det är 2 elever med medicinsk/psykologiska
orsaker, 3 elever med sociala orsaker. Inga elever med odefinierad
frånvaro eller frånvaro på grund av resor.

•

Örkenedskolan F-9, det är 3 elever med medicinsk sjukdom, 10 elever
med medicinsk/psykologiska orsaker, 3 elever med sociala orsaker och
3 elever med odefinierad frånvaro. Inga elevers frånvaro på grund av
resor.

Exempel på åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassföreståndare bevakar kontinuerligt frånvaro över 10%.
Klasskonferens vid fyra tillfällen per läsår då all frånvaro tas upp.
Skolorna tar regelbunden kontakt med hemmet via mentor såväl som
representant från lokala elevhälsoteamet.
Skolsköterska diskuterar med klassföreståndare/mentor om det är någon
elev där orsaken till frånvaro inte är känd.
Följa kommunens riktlinjer för Skolpliktsbevakningen med utredning av
frånvaro på olika nivåer.
Om elev har oroväckande ”ströfrånvaro” kan en orosanmälan till
socialtjänsten eventuellt vara aktuell.
Elevmöte med rektor och representanter från elevhälsan närvarande.
Remiss till Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) för vidare stöd och
råd.
Kontakt med instanser utanför skolan såsom socialtjänsten, BUP,
sjukvård och stöd från resursperson.
Anpassningar i skolmiljön, eventuell utredning gällande behov av
särskilt stöd.
Orosanmälan till socialtjänsten enligt SOL kap.14 §1
Extra förtydligande vid utvecklingssamtal om skolplikt och att resor ska
förläggas under loven.
Anpassad undervisning efter individen och individens mående.
Hemundervisning.
Möjlighet att ta igen undervisning.

Skolpliktsbevakning
Rutin

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Förvaltningschef Mia Johansson
Administratör barn- och utbildning

2019-01-07

Beslutsdatum:
2019-01-24
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
BUN/2019:61
Giltighetstid
Tillsvidare

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Skolpliktsbevakning

Datum

2019-01-24

BUN/2019:61

Skolpliktsbevakning
Bakgrund
Huvudmannen är ansvarig för att eleverna i kommunens grundskolor och
grundsärskola fullgör sin utbildning. Det gäller alla elever, även elever från
andra kommuner som går i Osby kommuns skolor. Barnets vårdnadshavare
har även ett ansvar för att se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Enligt Skollagen 7 kap 4§ är det också hemkommunens ansvar att se till att
de skolpliktiga barnen som inte går i kommunens grundskola eller
grundsärskola får föreskriven utbildning.
Rutin Osby kommun
Skolplikt
För att säkerställa att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Osby
kommun får föreskriven utbildning så görs följande:
1. Den sista dagen i varje månad (undantag juni, juli och december) görs en
kontroll i elevsystemet Extens av administratör på barn- och
utbildningsförvaltningen om något barn saknar känd skolplacering och är
folkbokförd i Osby kommun.
2. Listan kontrolleras mot uppgifter om skolplacering i annan kommun och
på fristående enheter av administratör på barn- och utbildningsförvaltningen.
3. De barn som inte har någon känd skolplacering i annan kommun eller på
fristående grundskolor kontaktas via brev. I brevet framgår att svar om
barnets skolplacering ska inkomma till administratör på barn- och
utbildningsförvaltningen innan ett angivet datum.
4. Har inte svar inkommit till administratör på barn- och
utbildningsförvaltningen till det datum som angivits i brevet tas kontakt med
handläggare på barn- och familjeenheten, samt med Skatteverket och
Försäkringskassan. Vid behov att fastställa om barn finns på angiven
folkbokföringsadress och ingen skolplacering registrerad gör administratör
för barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med en handläggare från
barn- och familjeenheten ett hembesök.
5. Två gånger om året (februari och augusti/september) informeras barn- och
skolnämnden om arbetet med skolpliktsbevakning.
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Skolpliktsbevakning

Datum

2019-01-24

BUN/2019:61

Fullgörande av skolplikt (hantering av frånvaro)
För att registrera frånvaro används Infomentor. Vårdnadshavare registrerar
frånvaro i Infomentor och därefter godkänns det av ansvarig lärare och om
en elev 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 görs följande:
1. Till det lokala elevhälsomötet har ansvarig skolsköterska med sig
uppgifter från Infomentor om elever med hög anmäld och/eller oanmäld
frånvaro. Vad hög frånvaro innebär varierar beroende på elevens individuella
omständigheter, men ett riktmärke kan vara frånvaro mellan
10-20%. Om eleven är folkbokförd i annan kommun ska denna kommun
underrättas om elevens frånvaro.
2. Det lokala elevhälsoteamet tar beslut om en handlingsplan med fortsatta
åtgärder, vilket till exempel kan bestå av samtal med vårdnadshavare,
upprättande av åtgärdsprogram m.m.
3. Vid nästa lokala elevhälsomöte följs elevens frånvaro upp och
handlingsplanen revideras vid behov.
4. Två gånger om året, i juni och januari rapporterar ansvarig rektor till
administratör på barn- och utbildningsförvaltningen om antalet elever med
en anmäld och/eller oanmäld frånvaro på över 20%, samt de åtgärder som
vidtagits. Detta redovisas för barn- och utbildningsnämnden i
augusti/september respektive februari.
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Barn och utbildning

Barnkonsekvensanalys
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-02-06 §13 beslutat att alla nämndbeslut
ska innehålla en barnkonsekvensanalys.
Nedanstående checklista ska i tjänsteskrivelser inför beslut i barn- och utbildningsnämnden
redovisas under rubriken Beslutsunderlag.
Nedanstående checklista avser ärendet:
Datum
Ärenderubrik
Diarienummer

20200127
Skolpliktsbevakning 2019
BUN/2020:10

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?
x

Ja
Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:
Nr Påstående
2
I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3)
3
4
5
6

Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala,
ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)
Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling
främjas (artikel 6)
Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med
funktionsnedsättning (artikel 6)
Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12)

Ja
x

Nej

x
x
x
x

Om svaret på någon/några av frågorna 2 - 6 är nej, utveckla varför:
Nr Förtydligande
6
Handlingarna är information till tjänstemän angående skolpliktsbevakning under hösten
2019.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-02-05
Barn och utbildning
Jessica Jönsson
0479528140
jessica.jonsson@osby.se

Skolskjuts Gamleby- Klockarskogsskolan
Dnr BUN/2020:70 623

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
 att anta svaret på inkommen skrivelse, skrivet av områdeschef för grundskolan
Jessica Jönsson 2020-02-05 gällande skolskjuts Gamleby-Klockarskogsskolan,
som sitt eget.
Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnkonsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse med synpunkter gällande bedömning av trafiksäker skolväg mellan Gamleby
och Klockarskogsskolan inkom till barn- och utbildningsnämnden 2019-09-09. Svar har
sammanställts i samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och barn och
utbildningsförvaltningen med fokus på bedömning av rätten till skolskjuts samt säker
trafik- skolväg.
Beslutsunderlag
Skrivelse Gamleby-Klockarskogsskolan
Svar Gamleby-Klockarskogsskolan

Eva Andersson

Jessica Jönsson

Vik Förvaltningschef

Områdeschef grundskola

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
Berörda personer som inkommit med skrivelsen
Ordförande barn och utbildningsnämnden
Områdeschef grundskola
Förvaltningschef barn och utbildning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skolskjutssamordnare
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Datum

2020-02-05

Barnkonsekvensanalys
Skolskjuts Gamleby- Klockareskogsskolan
Dnr BUN/2020:70 623

Vilka barn berör ärendet och hur?
Elever inom grundskola.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, trafiksäker skolväg har beaktats och bedömts.

Fortsatt bedömning av säker skolväg görs, för att säkerställa elever säkerhet.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att nämnden antar förvaltningens svar.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Forskning och erfarenhet tillämpas i bedömning av säker skolväg.

Nej, motivera

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-02-05
Barn och utbildning
Jessica Jönsson
0479528140
jessica.jonsson@osby.se

Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta
Dnr BUN/2020:52 633

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår barn och utbildningsnämnden besluta:
 att omsorg på förskolan (Toftagården) för fritidshemselever i Visseltofta från och
med läsåret 2020/2021 avslutas
 att eleverna har hela sin fritidshemsverksamhet förlagd på den skolenhet de tillhör
Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnkonsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges möte 19-04-08 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 19-10-22 gavs barn och utbildningsförvaltningen
i uppdrag att utifrån genomförd utredning och uppföljning, formulera förslag till beslut
gällande omsorg 2020/2021.
Finansiering
Beslut om att eleverna har hela sin fritidshemsverksamhet förlagd på den skolenhet de
tillhör innebär inga extra kostnader, utan inhyses i ordinarie budget för fritidshem.
Ska omsorgen på Toftagården fortsätta läsåret 2020/2021 och ge fritidshemselever det de
har rätt till enligt Lgr 11, behövs utökning av personal på Toftgården i form av
legitimerad fritidspedagog på 20%. Detta är en kostnad utöver ordinarie budget på
50.454:- på halvårsbasis.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Ärende
Utvärdering och uppföljning har genomförts av områdeschef för grundskola och förskola
samt rektor på Toftagården under ht-19.
Inledningsvis (augusti, september) fanns personalförstärkning på Toftagården för att
kunna genomföra insatsen och möta alla elevers behov (särskilt stöd). Från oktober 2019
och framåt har insatsen genomförts av ordinarie personal från förskolan, vilket påverkat
tid från huvuduppdraget på förskolan.
Följande har framkommit:


Eleverna är i fyra olika sammanhang per dag. De börjar på förskolan och åker
vidare till skolan, därefter till fritidshem och tillbaka till förskolan. I samband med
förflyttningarna ska eleven ha med sig väskor, ytterkläder och annat de behöver
under dagen. Dessa förflyttningar skapar oklarhet gällande ansvarsfrågan för
eleven. Ständiga uppbrott och byten av miljöer skapar otrygghet för elever.



Förskola och fritidshem regleras av olika läroplaner, vilket gör att omsorgen för
fritidshemseleverna inte är grundad i för eleven rätt läroplan.



Förskolans personal, som är anställda och har kompetens för att tillgodose barn i
ålder 1-6 år, förväntas tillgodose omsorg av elever som är 6-13 år. Detta på
bekostnad av planering och förberedelse för uppdraget på förskolan.



Säkerheten för alla barn och elever på Toftagården påverkas av åldersspannet
1-13 år då barnens och elevernas behov varierar.



Vårdnadshavare behöver med nuvarande organisation inte åka till Osby för att
hämta och lämna sina barn.

Nedan följer beskrivning av antal elever som nyttjar omsorgen samt graden av nyttjande:
Omsorgen nyttjas av som högst 7 elever per dag. Det finns också dagar då ingen nyttjar
omsorgen.
Eleverna kommer till Toftagården från 6.30 på morgonen. De äter frukost innan
skolskjutsen går till skolan. På eftermiddagen kommer de med bussen cirka 16.00.
Omsorgstid för berörda elever, beskrivs med X per elev:
X 1 - enligt schema morgon och eftermiddag
X 2 - ca 2 dagar/vecka på eftermiddag
X 3 - morgon må-fr
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X 4- morgon varannan vecka och någon enstaka gång på em
X 5– morgon varannan vecka och ca 3 dagar/vecka på eftermiddag
X 6 – kommer till frukost
X 7 – morgon må-fr

Eva Andersson

Jessica Jönsson

Vik Förvaltningschef

Områdeschef grundskola

Beslutet skickas till
Rektor Toftagården
Rektorer grundskola
Områdeschef grundskola
Förvaltningschef barn och utbildning
Skolskjutssamordnare
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Datum

2020-02-05

Barnkonsekvensanalys
Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta
Dnr BUN/2020:52 633

Vilka barn berör ärendet och hur?
Elever inom grundskola (fritidshem) som nyttjar omsorg på Toftagården i
Visseltofta samt förskolebarn på Toftagården.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, genom personal på Toftagården och på fritidshem.

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att barn och utbildningsnämnden antar beslut om att avsluta omsorgen för
fritidshemselever på Toftagården.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, förskola och fritidshem är två tydligt reglerade verksamheter och vilar på
Lgr 11 och Lpfö 18.
Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund
och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.
Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.
Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och stimulera elevers
utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid samt främja
allsidiga kontakter och social gemenskap.

Nej, motivera

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-01-30
Barn och utbildning
Eva Andersson
0479-528 108
eva.andersson2@osby.se

Förändrad arbetsgång inför gymnasieantagning
Dnr BUN/2020:68 617

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
 att preliminär antagning till gymnasiet för kommande läsår tas av barn- och
utbildningsnämnden vid nämndens möte i mars 2020, därefter kommer beslut om
antagning att ske vid nämndsmötet i februari för kommande år.
 att slutlig antagning till gymnasiet för kommande läsår tas av barn- och
utbildningsnämnden vid nämndens möte i juni.
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt
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.
Finansiering
Ej aktuellt.
Beslutsunderlag
Inga handlingar

Ärende
Varje år har nämnden att besluta om den gymnasieorganisation som ska finnas i Osby
kommun gällande programutbud och inriktningar. Underlag för beslut kring
gymnasieorganisationen innehållande elevflöde, trender i elevernas val och en tänkt
organisation med hänsyn tagande till pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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förutsättningar, tas fram. För att göra så säkra antagande som möjligt ska beslut om den
tänkta organisationen gälla närmast kommande läsår. Preliminärt beslut om antagning till
gymnasiet tas vid nämndens möte i mars. Slutligt beslut om antagning till gymnasiet tas
vid nämndens möte i juni.

Eva Andersson
Vik.förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Områdeschef gymnasiet
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-02-05
Barn och utbildning
Carina Alpar
0479528479
carina.alpar@osby.se

Avvikande händelser 190701-191231, Barn- och familj
Dnr BUN/2020:62 750

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Barnkonsekvensanalys
Nej, denna redovisning berör endast förtroendevalda och tjänstemän.

Sammanfattning av ärendet
En avvikande händelse är ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En risk är ett tänkbart
avsteg från en god kvalitet inom verksamheten. Utifrån Osby kommuns riktlinjer och
rutiner för hantering av avvikande händelser och risker ska samtlig personal rapportera
när sådana inträffar. För att bakomliggande orsaker till avvikelserna ska bli tydliga är det
viktigt att varje avvikelse utreds, analyseras och används i förbättringsarbetet.
Under andra halvåret av 2019 har endast en avvikelse rapporterats på Barn- och
familjeenheten. Avvikelsen avser bristande information vid omplacering av ett
familjehemsplacerat barn.
Beslutsunderlag
Redovisning av avvikande händelser och risker kopplat till verksamhetens kvalitet på
Barn- och familjeenheten, juli - december 2019.

Eva Andersson

Carina Alpar

Vik. Förvaltningschef

Enhetschef Barn och familj

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-01-27
Barn och utbildning
Jane Mårtensson
0479-528 236
jane.martensson@osby.se

Arkivbeskrivning
Dnr BUN/2020:54 004

Barn och utbildningsförvaltningen förslag till Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys
Nej, detta underlag berör endaste tjänstemän.
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. Samråd med arkivarie Erika LiljaEnglund har skett.
Beslutsunderlag
- Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2020-01-24
- Organisationskarta över Barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2019-01-01

Eva Andersson

Jane Mårtensson

Förvaltningschef

Administratör

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen
Arkivarie Erika Lilja-Englund
Chefer inom förvaltningen
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
barnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Arkivbeskrivning
Myndighetens namn
Myndighetens tillkomstår
(och ev. föregångare)

Datum för arkivbeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden
Skolstyrelsen 1974-1991
Socialnämnden 1974-1981
Socialnämnden 1982-2014
Utbildningsnämnden 1992-2014
Barn- och skolnämnden 2015-2018
Barn- utbildningsnämnden 20192020-01-24

Arkivorganisation och kontaktpersoner
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Arkivansvarig
Förvaltningschef
Arkivsamordnare
(ej obligatorisk)
Arkivombud
Ansvarsområde
Registrator
Registrator
Registrator
Registrator

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och familjeenheten
Kultur- och fritid
Grundskolor:
-Örkenedskolan,
-Hasslarödsskolan,
-Klockarskogsskolan,
-Parkskolan, Killebergsskolan, Visslan.
Gymnasium:
-Ekbackeskolan, Yrkesskola, Vuxenskola
Organisation och verksamhet
Tidigare verksamheter tillhörde Skolstyrelsen, Socialnämnden och
Utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden (UN) omfattade all utbildningsverksamhet inom kommunen.
Fritidsverksamheterna simhall, fritidsgårdar och bibliotek ingick i UN.
Årsskiften 2014/15 delade sig nämnden till två förvaltningar. Dåvarande Barn- och
skolnämnden (BSN) omfattade förskola, grundskola, grundsärskola, musikskola,
elevhälsa samt barn- och familjeenhet.
År 2019 bildades Barn-och utbildningsnämnden (BUN).
Dåvarande Barn- och skolnämnden (BSN) omfattande förskola, grundskola,
grundsärskola, musikskola, elevhälsa samt barn- och familjeenhet.

Kommunstyrelsen (KS) omfattande gymnasium, gymnasiesärskola, yrkesskola,
vuxenskola, fritidsverksamheterna simhall, ishall, fritidsgårdar och bibliotek.
Tre förvaltningar inom två nämnder (BSN och KS) sammanfördes och blev en
förvaltning och nämnd (BUN).
Myndigheter med samma verksamheter

Register, förteckningar och sökmedel
Allmänna handlingar går att finna i närarkiv, dokumentskåp, kommunarkiv samt i
digitala verksamhetssystem. Förteckningar över handlingar finns i diarium, postlista
arkivförteckning och i dokumenthanteringsplan.
Följande digitala system används inom Barn- och utbildningsförvaltningen:
Lex, kommunens allmänna diarium.
Treserva, socialregister - Barn- och familjeenheten.
IST-förskola, förskola och fritidshemsregister - Barn- och utbildningsförvaltningen.
IST-skola, skolregister - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Extens, skolregister - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Vikariebanken, vikariepool - Barn- och utbildningsförvaltningen.
PMO, elevhälsan - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Optiplan, skolskjuts - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Infomentor, skolregister - Barn- och utbildningsförvaltningen.
IKE, Interkommunal ersättning - Barn- och utbildningsförvaltningen.
HRM, kommunens allmänna lönesystem.
Skola24, schemaläggningssystem - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Dexter, gymnasieregister, systemstöd för lärare, elever, vårdnadshavare - Barn- och
Utbildningsförvaltningen.
Visma, kommunens allmänna ekonomisystem.
Office 365, kommunens allmänna IT-system.
G-mail, Gsuite, E-post samt, elever och lärare använder olika gemensamma grupper,
grupparbete, delade arbeten - GymnasiumStratsys, månadsuppföljning bokslut, struktur för systematiskt kvalitetsarbete – Barnoch utbildningsförvaltningen.
KIA, kommunens allmänna incidentrapportering.
Skanegy.se, hitta information om program och gymnasieutbildningar - Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Biblioteka, utlåningsautomat, låntagare lånar och återlämnar böcker själva, öppnar
dörren vid tider då biblioteket har stängt - Bibliotek - Kultur- och fritid.
Actor- hanterar bidrag, lokalbokning, kassa simhall- och ishall - Kultur och fritid
BOOK- IT, Bibliotekssystem, registrera låntagare, utlåning även nyinkomna böcker,
gallring av böcker, reservera böcker, böcker - Kultur- och fritid.
Itslearning, lärplattformar, utbildningsprogram - Barn- och
Utbildningsförvaltningen.
Advenis, elevers köplats, språk, mm till samhällsorientering. Barn- och
utbildningsförvaltningen.

Unis, digital språkinlärning för Sfi – Barn- och utbildningsförvaltningen.
Mac-adressregister, skapar wifi inloggning – Barn- och utbildningsförvaltningen.
Intro, system för nycklar och taggar – Barn- och utbildningsförvaltningen.
YH-antagning, Yrkesskolan ansökan antagning - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Yrkes SFI, Yrkes-SFI ansökan antagning - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsförmedlingen KA webbstöd, Utbildningskontakt - Barn- och
Utbildningsförvaltning.
CSN, studiebidrag, söka studielån - Centrala studiestödsnämnden.
Stringendo, Musikskolan elevregister – Kultur- och fritid.
Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda
Postlista. Sökfunktion på www.osby.se
Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller
lämnar till andra
Migrationsverket, Ansökan asylsökande, kvartalsvis
IVO, Rapport ej verkställda beslut, kvartalsvis
Skatteverket, Befolkningsuppdatering, veckovis
SCB, Statistik, årsvis
Gallringsregler
Se Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
Hänvisning till dokumenthanteringsplan/informationsplan,
gallringsbeslut mm
Dokumenthanteringsplan
Beslutad 2019-03-19
Informationshanteringsplan revidering pågår
Sekretessbestämmelser
Sekretessbestämmelser från offentlighet och sekretesslagen.
21 kap. 7§ Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett
i vilket sammanhang uppgiften förekommer
23 kap. 1-5§ Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.
25 kap. 1§ Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård,
m.m.
26 kap. 1-6§ Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal
bostadsförmedling, adoption, m.m.
Hantering av informationsmängder
Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar personuppgifter inom barnomsorg,
grundskola, fritidshem, grundsärskola, förskoleklass, gymnasium, yrkesskolan,

gymnasiesärskola, vuxenskolan, musikskola, barn- och elevhälsan, kultur- och fritid
samt personuppgifter inom barn- och familjeenheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett GDPR-ombud.
Bilagor:
Organisationskarta
Styrdokument
 Arkivreglemente
 Bilaga till arkivreglemente innehåller bl.a. arbetsuppgifter för
arkivansvarig och arkivombud.
 Instruktion till blanketten ”Arkivbeskrivning”, VerkSAM Beskrivning

Barn- och utbildningsnämnden
2019-01-01

Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef
- Administration
- Barnomsorgshandläggning
- Skolskjutssamordning
- Vikariesamordning
- Handläggare/utredare
- Verksamhetsutvecklare

Förskola
- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Öppen förskola

Grundskola
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Fritidshem

Gymnasiet/vux
- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Vuxenutbildning
- Barn- och elevhälsan
(central)

2020-02-18

Barn- och
familjeenheten
- BF-enheten
(myndighetsutövning)
- FamiljeHuset
(öppen vård)
- Flyktingenheten
(Stödboende)

Kultur- och
fritidsenheten
- Lokaler, anläggningar
- Föreningar
- Bibliotek
- Simhallar
- Ishall
- Fritidsgårdar
- Musikskolan
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2020-01-16
Barn och utbildning
Jane Mårtensson
0479-528 236
jane.martensson@osby.se

Inkomna klagomål och synpunkter 2019
Dnr BUN/2020:39 600

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisningen
Barnkonsekvensanalys
Nej, detta underlag berör endast tjänstemän.
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
utbildningen.
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 2019 tagit emot sammanlagt 28 klagomål;
förvaltning (9), förskolan (4), grundskolan (7), skolskjuts (2) gymnasie/yrkesskolan (1)
och socialtjänsten (5).
Ärende
Huvudmannen ska som en del av det systematiska kvalitetsarbetet ha en fungerande rutin
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Skollagen kapitel 4 §8: Huvudmannens ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Skollagen överlämnar till varje huvudman att bestämma hur rutinen för klagomål ska
organiseras och hur informationen ska lämnas. Barn- och utbildningsförvaltningens rutin
för klagomål gällande förskola, grundskola och fritidshem finns beskriven på kommunens
hemsida. Där finns också en blankett som ska användas vid klagomål.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Information om rutinen lämnas även vid föräldramöten i verksamheten samt skriftligt i
grundskolan och fritidshem via det digitala verktyget InfoMentor.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete ska verksamheten dokumentera arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kapitel 5 §3-5:
Socialstyrelsen föreskrifter är tvingande och ställer krav på att ett system för klagomål,
avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet finns.
Barn- och utbildningsförvaltningens rutin för klagomål gällande socialtjänsten finns
beskriven på kommunens hemsida. Där finns också en blankett som ska 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 perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 tagit
emot sammanlagt 28 klagomål; förvaltning (9), förskola (4), grundskolan (7),
skolskjuts (2) gymnasie/yrkesskolan (1) och socialtjänsten (5).
De klagomål som berör förvaltningen handlar om stängning av Visseltoftaskolan och
enskilt ärende. På förskolan handlar synpunkter om riktlinjer för allmänna förskolebarn
och verksamhets omorganisation. Grundskolan handlar om enskilda ärenden. Angående
skolskjutsen finns klagomål på väglag. Gymnasie/yrkesskolan handlar om ett enskilt
ärende. Ärenden inom socialtjänsten finns det klagomål kring utredningstiden och tagna
beslut.
Alla klagomålen är utredda, besvarade och avslutade.

Eva Anderssson

Jane Mårtensson

Förvaltningschef

Administratör

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
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2020-02-05
Barn och utbildning
Stefan Ekvall
/0479-528 612/
/stefan.ekvall@osby.se/

Ansökan om bidrag till resa, gymnasie
Dnr BUN/2020:69 617

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja 21 000 kr från Stiftelsen Osby
gymnasiums stipendiefond till Ekbackeskolans årskurs 3 på ekonomiprogrammet för att
kunna genomföra en studieresa till New York.

Barnkonsekvensanalys
Beslutsunderlag

Sammanfattning av ärendet
Elever i årskurs 3 på ekonomiprogrammet planerar för en studieresa till New York. Syfte
med resan är att göra olika studiebesök som kopplas till kursen Internationell ekonomi
och få erfarenheter av att vistas i ett annat land. Väl hemma på skolan igen får eleverna
skriva ett inlämningsarbete där de olika studiebesöken ligger till grund. Förvaltningen
anser att 3 000 kr per elev kan finansieras med medel från Stiftelsen Osby Gymnasiums
premie- och stipendiefond.
Finansiering
Finansiering av resan sker genom att eleverna själva har samlat in pengar samt med stöd
från Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond.

Beslutsunderlag
Information; underlag över de insamlade pengarna.
Information; Underlag och bakgrund till ansökan.
Barnkonsekvensanalys

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Stefan Ekvall

Eva Andersson

Områdeschef Gy/Vux

Förvaltningschef Barn- och utbildning

Beslutet skickas till
Eva Andersson
Stefan Ekvall
Anders Jonasson Rektor Ekbackeskolan
Anna Nordqvist Rektor Ekbackeskolan
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Datum

2020-02-05

Barnkonsekvensanalys
Ansökan om bidrag till resa, gymnasie
Dnr BUN/2020:69 617

Vilka barn berör ärendet och hur?
Ärendet berör de 7 st. elever som har bidragit och jobbat ihop pengar för
att ha en möjlighet att få åka iväg på en studieresa

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod; Ej aktuellt i det här fallet

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att ansökan beviljas för de här 7 st. eleverna

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Då eleverna följt gängse rutiner finns här inga intressekonflikter,
prioriteringar eller avvägningar

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv; Beprövad erfarenhet finns i form av att dels andra klasser och
elever ansökt om bidrag för studieresa och specifikt Ekonomiklassen
årskurs 3 då det här har fungerat och givit mycket för eleverna som växer
både som människa och även att kunskapsnivån höjs med en helt annan
förståelse

Nej, motivera

