
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 08:30-12:17  

Mötet ajourneras, klockan 11:37-11:56, § 105 
Mötet ajourneras, klockan 12:01 – 12:06, § 105 

Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för Thomas Poppe (M)  
Maria Reimer (S) 
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L) 
Leif Wallenborg (S) 
Marie Winther (V)  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Rektor Ekbackeskolan, Anders Jonasson 
Rektor Ekbackeskolan, Anna Nordqvist 
Samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan 
Ekvall  
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Controller, Rolf Persson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Lars Andreasson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 25 oktober 2021, klockan 08:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
97-106 

 Marit Löfberg  
 
 Ordförande   
 Lars-Anton Ivarsson (M)  
 
 Justerare   
 Lars Andreasson 8S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-10-19  

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-26 Datum då anslaget tas ned 2021-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Barn-och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 97 Upprop och protokollets justering 

§ 98 Godkännande av dagordning 

§ 99 Information 

§ 100 Återrapportering av ställda frågor 

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 102 Budgetuppföljning per den 30 september 2021 

§ 103 SKR - genomlysning gymnasieskolan 

§ 104 Uppföljning säkerhetsarbetet 

§ 105 Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem 

§ 106 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022 

 

 

 

  

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 
§ 97 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 
 
Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för Thomas Poppe (M)  
Maria Reimer (S) 
Magnus Augustsson (C), tjänstgör för Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) 
Ida Gustafsson (C) 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans 
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras måndagen den 25 oktober 2021, klockan 08:30. 
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§ 98 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 99 
Information 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Rektor Anders Jonasson och rektor Anna Nordqvist, Ekbackeskolan 
informerar om: 
 

- Lokalbeläggning på Ekbackeskolan avseende onsdagar 

- Blockläsning 

- Samläsning 

- Gymnasieantagning 
 

Förvaltningschef Eva Andersson informerar:  
 

- Pandemin 
Vaccinering av 12-15 åringar pågår 
Krisledningsmötet på förvaltningen en gång per månad 
Infomentor – hemsidan 
Samordning 
Larmrapporter 

- Lokaler 
Visslan 
Verksamhetsförändringar och anpassningar i lokaler 
 

Visseltofta förskola 
Samhällsbyggnadschef, Mathias Karlsson informera om att det 
bygglovet är klart och man beräknar att det ska vara klart till nyår. 
Köket kommer att bli klart senare på våren. 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, 
Skolverket  
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Ett pågående ärende till Skolinspektionen. 
Huvudmannens tillsyn 
Revisionen – förskolans kvalitet 
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- Uppföljning av fokusmötet den 21 september 
 

- Nämndmål med internbudget 2022 
 

- Presidiemöte - planering för möte angående budget 2022 
 

- Uppföljningsmöte angående avtal med Älmhults kommun samt 
Markaryds kommun 
 

- Bowlinghallen 
Nuvarande avtal löper ut 2022-06-30. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 
till nämnden i november ta fram underlag för beslut i ärendet om ny 
upphandling. 

 

Övrig information 
Elevärende 
Prästgården – tillsyn sker under november månad 
Samarbetsavtal med Östra Göinge kommun angående musikskolan 
Invigning / öppet hus på de nya förskolorna 
Incident på Ekbackeskolan 
Stipendieansökningar 
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§ 100 
Återrapportering av ställda frågor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson lämnar återrapport enligt nedan: 
 

- Belastningstest av digitala nätet inför nationella prov har genomförts 
tillsammans med Unikom och det fungerar bra. 
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§ 101 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
BUN/2021:6   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av delegationsbesluten, godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott 
och tjänsteman enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegat-
ionsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det barn- och utbildnings-
nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 

Delegationsbeslut tagna 1 september – 30 september 2021, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     september 2021 fyrtionio (49) 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 102 
Budgetuppföljning per den 30 september 2021 
 
BUN/2021:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen, per den 30 september 2021, med en negativ 
avvikelse på 1 936 tkr från budget godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyr-
ningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfull-
mäktige fyra gånger per år (efter utfall i mars, april, augusti och oktober).  
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att 
nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 5 oktober 2021,  
§ 124. 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 8 oktober 2021, 
från controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 
Presentation ”Budgetuppföljning september 2021- Barn- och utbildnings-
nämnden”. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 103 
SKR - genomlysning gymnasieskolan 
 
BUN/2021:315   617 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av SKR:s genomlysning av gymnasieskolan god-
känns. 

- Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet 
utifrån genomlysningen. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet behandlar SKR:s redovisning av genomförd genom-
lysning av gymnasieskolan i Osby. 
 

Sammanfattning av ärendet 

SKR – Sveriges kommuner och regioner fick i uppdrag av Osby kommun 
att göra en utredning och analys av kostnaderna för kommunens gymnasie-
verksamhet eftersom verksamheten uppvisar höga kostnader enligt nationell 
jämförelsestatistik i Kolada.  

Uppdraget genomfördes i form av dels intervjuer (politiska nivån och tjäns-
temannanivån), dels analyser av kommunens kostnader. Gymnasiesärskolan 
ingår men särredovisas. Vuxenutbildningen ingår inte.  

Följande ingick i uppdraget:  
- analys av kommunens kostnader i förhållande till riket och liknade 

kommuners gymnasieverksamhet,  
- redovisning av troliga orsaker till skillnader,  
- rekommendationer på åtgärder för att minska kommunens kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 5 oktober 2021, § 
125. 
Tjänsteskrivelse ”SKR – genomlysning gymnasieskolan”, daterad den 28 
september 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 
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Granskning av kostnader för Osbys gymnasieskolor, från SKR, Mona Fri-
dell avdelningen för ekonomi och styrning och Annika Hellewell avdelning-
en för utbildning och arbetsmarknad. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
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§ 104 
Uppföljning säkerhetsarbetet 
 
BUN/2021:314   160 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisning av uppföljning av säkerhetsarbetet inom barn- och ut-
bildningsnämndens verksamhetsområde godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då det handlar om en redovisning. Säkerhetsarbetet påverkar 
dock indirekt barnens verksamheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt barn- och utbildningsnämndens kvalitetshjul för ärende till nämnden 
ska det två gånger om året redovisas hur säkerhetsarbetet hanteras i barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Redovisningen ska belysa 
uppföljning av PDV, in och utrymningar, och en återrapportering från ar-
betsgruppen för SSPF – Skola, Social. Polis och Fritids arbete med ungdo-
mar. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 5 oktober 2021, § 
126. 
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning säkerhetsarbetet”, daterad den 27 september 
2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Mall för krisstödsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen. 

Rutin ”Krisstödsorganisation”, daterad den 15 juni 2021. 
 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 105 
Tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidshem 
 
BUN/2021:157   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Hänskjuta beslutet till ordinarie revidering av ärendet, som sker un-
der april 2022.  

- Samt att ge förvaltningen i uppdrag att till revideringen ta fram eko-
nomiska kalkyler och pedagogiska synpunkter för 15-timmars all-
män förskola med två alternativ dels 3 dagar á 5 timmar per dag och 
dels 5 dagar á 3 timmar per dag. 

 

Beslutsgång 

Yrkande 
Lars Andreasson (S) yrkar att nuvarande tillämpningsföreskrifter beslutade 
22 april 2021 ska tillämpas. 

Andreas Andersson (KD) yrkar att hänskjuta beslutet till ordinarie revide-
ring av ärendet, som sker under april 2022. Samt att ge förvaltningen i upp-
drag att till revideringen ta fram ekonomiska kalkyler och pedagogiska syn-
punkter för 15-timmars allmän förskola med två alternativ dels 3 dagar á 5 
timmar per dag och dels 5 dagar á 3 timmar per dag. 

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) ställer Lars Andreassons (S) yrkande 
mot Andreas Anderssons (KD) yrkande och finner att Andreas Anderssons 
(KD) yrkande bifallet. 

Omröstning begärs.  
 

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst innebär bifall till Lars Andreassons (S) yrkande och Nej-röst innebär 
bifall till Andreas Anderssons (KD) yrkande. 
 

Omröstning 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster Lars Andreasson (S), Maria Reimer (S) 
och June Jönsson (S) och 6 nej-röster Lars-Anton Ivarsson (M), Ewa Bej-
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vel (SD), Andreas Andersson (KD), Magnus Augustsson (C), Hans Persson 
(SD) och Ida Gustafsson (C). 

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att ”Hänskjuta beslutet 
till ordinarie revidering av ärendet, som sker under april 2022. Samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att till revideringen ta fram ekonomiska kalkyler 
och pedagogiska synpunkter för 15-timmars allmän förskola med två alter-
nativ dels 3 dagar á 5 timmar per dag och dels 5 dagar á 3 timmar per 
dag”. 
 

Reservation 

Lars Andreasson (S), Maria Reimer (S) och June Jönsson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt kring ovanstående beslut. Barnkonsekvensanalys är gjord gäl-
lande tidigare beslutade tillämpningsföreskrifter. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Synpunkter har framkommit kring förläggning av beläggningen för 15-
timmars allmän förskola. Förvaltningschefen fick i uppdrag att till Barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 21 10 19 framlägga tidigare underlag 
och beslut tagna i Barn- och utbildningsnämnden vad gäller allmän förskola 
15-timmar. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 5 oktober 2021, § 
128. 
Tjänsteskrivelse ”Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedago-
gisk omsorg”, daterad den 11 oktober 2021, från områdeschef förskola 
Christel Torstensson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg 2016 02 02. 

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg, reviderad 2017-11-
21. 

Barn- och skolnämndens beslut, den 23 oktober 2018, § 66. 

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16. 

Blankett ”Begäran om undantagsregler för förskolan”. 
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Skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden, angående tiderna för allmän 
förskola på Skogsgårdens förskola, daterad den 3 oktober 2021, från rektor 
Ann-Christin Nilsson.  

Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, revi-
derad 2021-05-04 

Barn- och utbildningsnämndens beslut, den 18 maj 2021, § 45. 

Riktlinjer enskild verksamhet ” 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”, daterad den 7 januari 2020. 
 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Administrativ handläggare barnomsorg, Christina Svensson 
 

 

   

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



U~tsY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -10- 2 1 
Skriftlig reservation gällande beslut Dnr BUN/2021:157 6:ii~ii\:-::r:;-::ie::n:-=-r.------,,.Ä-re_n_d_e-ty-Jid 1 (1) 

Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot det beslut som togs vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 19 oktober 2021. 

Den 18 maj 2021 (§ 45) beslutade en enig Barn- och utbildningsnämnd anta riktlinjer; 
Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det beslutades också att 
föreskrifterna skulle gälla from den 1 juni 2021. 
Föreskrifterna diskuteras i nämnden varje år och nästa planerade översyn är i april 2022. 

Diskussionen på senaste nämnd berörde främst 15-timmarsbarnen och i föreskrifterna står det: 

"Barn till föräldralediga och arbetslösa, som inte omfattas av allmän förskola, kan mot en 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 och arbetslösa vara lediga från 
förskolan i fyra veckor. Barnets vistelsetid i förskolan skall så långt som möjligt präglas av 
kontinuitet och hänsyn till barnens bästa. Hänsyn bör också tas till enhetens möjligheter att 
anordna en god verksamhet sett ur ett helhetsperspektiv." 

Vi socialdemokrater anser att förskolorna/verksamheten arbetar utifrån ovanstående uppdrag. Vi 
tycker också att barnens bästa står i fokus. Förskolans verksamhet baseras på en läroplan där 
nyligen begreppet undervisning har införts och det är förskolläraren som har huvudansvaret för 
undervisningens genomförande. Förskollärare är en bristvara just nu och därför kan 
förutsättningarna på våra förskolor variera och organiseras därför olika. 
Vi anser också att det är verksamheten/rektor som har störst kunskap om hur arbetet ska organiseras 
och genomföras utifrån barnens bästa, samt optimal måluppfyllelse utifrån läroplanmålen. 

Sammanfattningsvis är vi (s) just nu nöjda med gällande tillämpningsföreskrifter. 

Med anledning av ovanstående anser vi att riktlinjer tagna för fem månader sedan (som 
verksamheten implementerat och arbetar efter) inte helt plötsligt ska ändras. 
Däremot kommer frågan upp i april 2022 för översyn och eventuell ändring, om nya förutsättningar 
råder. 

Osby 2021-10-19 

För socialdemokraterna 

cb1' 
Lars Andreasson (s) 
Vice ordförande 
BUN 
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June Jönsson (s) 
Ledamot 
BUN 
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✓I- -L---------~ 
Maria Reimer ( s) 
Ledamot 
BUN 
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§ 106 
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 
2022 
 
BUN/2021:328   006 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 fastställs. 

Sammanträdestider avseende barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för året 2022 enligt nedan: 
 

tisdagen den 8 februari 2022 
tisdagen den 5 april 2022  
tisdagen den 3 maj 2022 
tisdagen den 31 maj 2022 
tisdagen den 6 september 2022 
tisdagen den 11 oktober 2022 
tisdagen den 8 november 2022 
tisdagen den 6 december 2022 
 

Arbetsutskottets sammanträden äger rum klockan 08:30. 
 

- Sammanträdestider avseende barn- och utbildningsnämnden för 
året 2022 enligt nedan: 
 

tisdagen den 22 februari 2022 
tisdagen den 19 april 2022 
tisdagen den 17 maj 2022 
tisdagen den 14 juni 2022 
tisdagen den 20 september 2022 
tisdagen den 25 oktober 2022 
tisdagen den 22 november 2022 
tisdagen den 20 december 2022  
 

Nämndens sammanträde äger rum klockan 08:30 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet hanterar en sammanträdesplan. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdes-
plan 2022 för Barn- och utbildningsnämnden. 
Tider för ärendeberedning har planerats i samråd med barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, vice ordförande, nämndsekreterare och 
förvaltningschef. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 5 oktober 2021, § 
127. 

Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2022”, 
daterad den 6 oktober 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Sammanträdesplan för 2022, version 3.2, daterad den 15 september 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Enhetschefer 
Administratör, Jane Mårtensson 
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