
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Teams klockan 08:30-13:35  

Mötet ajourneras kl. 11:35 – 11:55, § 40. 

Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), 1:e vice ordförande 
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande 
Thomas Poppe (M) §§ 33 - 42 och §§ 44 - 49 
Tom stol för Thomas Poppe (M) § 43 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) §§ 33-38 
Fredrik Persson (M) tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 39 
Tom stol för Hans Persson (SD) §§ 40-43 
Andreas Andersson (KD) tjänstgör för Hans Persson 44-49 
Ida Gustafsson (C) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L), §§ 33-45 
Leif Wallenborg (S) 
Marie Winther (V) 
Fredrik Persson (M), §§ 33-38 
Andreas Andersson (KD) §§ 33-43 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Cindy Balte 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
Oppositionsråd, Daniel Landin (S) 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasiet, Stefan Ekvall 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 

Utses till justerare Lars Andreasson (S)  
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, tisdagen den 25 maj 2021, klockan 11:00. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
33-49 

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

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-05-18  

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-26 Datum då anslaget tas ned 2021-06-18 

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

§ 34 Godkännande av dagordning 

§ 35 Information 

§ 36 Återrapportering av ställda frågor 

§ 37 Anmälningar 

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 39 Budgetuppföljning per den 30 april 2021 

§ 40 Nämndplan/internbudget 2022 

§ 41 Delegationsordning, barn- och utbildningsnämnden 

§ 42 Skolskjutsreglemente 

§ 43 Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta 

§ 44 Tillsyn förskola och fritidshem 

§ 45 Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

§ 46 Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning - Hasslarödsskolan 
åk 7-9 

§ 47 Stipendier och fonder övergripande för Barn- och utbildning 

§ 48 Behov av lokaler för undervisning elever - Visslan 

§ 49 Avvikande händelser 2021-01-01 -- 2021-03-31, barn- och 
familjeenheten 
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§ 33 
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 
Thomas Poppe (M) §§ 33 - 42 och §§ 44 - 49 
Tom stol för Thomas Poppe (M) § 43 
Maria Reimer (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Hans Persson (SD) §§ 33-38 
Fredrik Persson (M) tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 39 
Tom stol för Hans Persson (SD) §§ 40-43 
Andreas Andersson (KD) tjänstgör för Hans Persson 44-49 
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 tisdagen den 25 maj 2021, klockan 11.00. 
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§ 34 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivars-
son (M), före sammanträdet angivna ändringen att punkt nr 3 ”Dia-
log med Östra Göinge kommun gällande skolutveckling”, utgår. 
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§ 35 
Information 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar: 
 
 

- Pandemin 
Fjärr- när- och distansutbildning 
Avgiftsbefrielse förskola för 15-tim barn, 21-05-01—21-06-30 
Stabil frånvaro 
Skolavslutning och studenten är anpassad efter rådande läge 
Rutin vid smittspridning är framtagen 
 

- Lokaler 
Placeringen för nya grundskolan i Örkened 
Naturbruk – lokalbehovet inför läsår 22-23 
Prästgården 
Verksamhetsförändringar, medel för att t.ex. anpassa lokaler 
Presidiemöte med samhällsbyggnadsnämnden 
Bowlinghallen 
Visslan 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket 
Det finns några pågående ärenden från Hasslarödsskolan och 
Parkskolan. 
 

- Skolmiljarden – tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 
Förstärkning i undervisningen, extratimmar 
Lovskola och kvällsundervisning 
Förstärkning av personal 
Prövning av betyg 
 

- Vitesföreläggande - frånvaro vid skolplikt 
Information om frånvaron 
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- Administrativ/pedagogisk plattform IST 
Arbetet är påbörjat med nya plattformen 
 

- PRAO 
Samverkan med kommunerna Skåne Nordost 
 

- SSPF – Skola Social Polis Fritid 
Gemensamt förebyggande arbete 
 

- Taxehantering ”Allmän förskola” 
Ärende kommer upp på kommande nämnd. 
 

- Presidiemöte med Arbete- och välfärdsnämnden den 2 juni 2021 
 

- Inskolning förskoleklasser höstterminen 2021 
Utvärdering avseende 2020 har gjorts och inför 2021 tar man nytta 
av enkätsvaren. 
 

- Ny förvaltningsorganisation 
Införande av vaktmästarorganisation och övergången till Centrala 
barn- och elevstödsenheten (CBE) sker före sommaren. 
Övriga delar från och med 1 september. 
 

- Systematiskt kvalitetshjul för ärenden till barn- och 
utbildningsnämnden 
Ärendet kommer på kommande nämnd. 
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§ 36 
Återrapportering av ställda frågor 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson återrapportering om: 
 
 

- Drift- och nyttjandesavtal för idrotts- och fritidsanläggningar 
Presidiemöte med samhällsbyggnadsnämnden är inplanerat. 

- Vikariekostnader 
Kostnaderna är lite högre jämfört med förra året. 

- Simhallen i Osby – hopptorn säkerhetsföreskrifter 
Nya säkerhetsföreskrifter har tillkommit. Vid en ombyggnad gäller 
de nya förskrifterna. 

- Ekbackeskolan – Facebook – marknadsföring 
Medverkande i sociala medier – vid läsårets början tas frågan upp 
och det måste finnas ett godkännande av eleverna om de ska 
medverka i skolans sociala medier. 
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§ 37 
Anmälningar 
 
BUN/2021:105   169 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till barn- och utbildningsnämnden, har inkommit följande handlingar. 
 

- Beslut, daterad den 4 maj 2021, från IMY, Integritetsskydds myn-
digheten, 

 
 
Ovanstående handling finns tillgänglig på sammanträde. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 38 
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 april – 30 april 2021, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende        Beslutsdatum Antal beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen     april 2021  tjugo (20) 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 39 
Budgetuppföljning per den 30 april 2021 
 
BUN/2021:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen, per den 30 april, utan avvikelse från budget, 
godkänns. 
 

- Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nämndens sam-
manträde i juni med redovisning om hur minskningen av budget-
ramen fördelas i de olika verksamheterna. 
 
 

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, 4 maj 2021, § 71. 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 14 april 2021, från 
verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson. 

Budgetuppföljning, barn- och utbildningsnämnden, april 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Ekonomienheten 
Controller, Cindy Balte 
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§ 40 
Nämndplan/internbudget 2022 
 
BUN/2021:1   041 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
- Generell besparing i Nämndplan 2022 på 9.397 tkr ska fördelas pro-

centuellt över de olika verksamheterna. 
 

- Uppdrag åt förvaltningen att inkomma med konsekvensanalyser till 
budgetberedningen. 
 

- Investeringsbudget för 2022-2024, godkänns. 
 
 
Beslutsgång 
Ajournering begärs av Lars Andreasson (S). 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 72.  
Muntlig redogörelse och genomgång av Nämndplan 2022 och Investerings-
budget 2022-2024. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Cindy Balte 
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§ 41 
Delegationsordning, barn- och utbildningsnämnden 
 
BUN/2021:7   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
 

- Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden daterad 
2021-04-26 beslutas gälla från och med 2021-05-18. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då det handlar om ett regelverk utifrån delegationsrätten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden regleras vilka 
beslut som utskott, politiker eller tjänstepersoner kan besluta om på delegat-
ion från Barn- och utbildningsnämnden. På grund av förändrad nämnds- och 
förvaltningsorganisation inom Osby kommun innebär behov av revidering 
av tidigare beslutad delegationsordning. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 73. 

Tjänsteskrivelse ” Delegationsordning”, daterad den 15 april 2021, från för-
valtningschef Eva Andersson. 

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, reviderad 2021-04-26. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Områdeschef gymnasium, Stefan Ekvall 
Kultur- och Fritidschef, Fredrik Johnsson 
Rektorer inom samtliga skolformer 
Controller, Cindy Balte 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
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§ 42 

Skolskjutsreglemente 

 
BUN/2021:150   623 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Revideringar i gällande ”Riktlinjer Skolskjutsreglemente”, god-
känns. 
 

- Riktlinjer Skolskjutsreglemente beslutas gälla från och med höstter-
minen 2021. 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommun har ett gällande skolskjutsreglemente som fastställdes i Barn- 
och skolnämnden 2018-04-17. 
Revidering av gällande riktlinje är genomförd av skolskutshandläggare och 
områdeschef grundskola och förslag till förändringar är följande: 
Beslut gällande mån av platsåkning tas bort. I de fall en skolskjutsberättigad 
elev tillkommer och en mån av plats åkande elev behöver lämna sin plats till 
förmån för denna elev kan vårdnadshavare till mån av plats åkande elev 
överklaga detta beslut och enligt rättspraxis få rätt till fortsatt skolskjuts. 
Detta kan leda till att utökning av busspool kan behöva göras under 
pågående läsår. Utökning av busspool innebär en kostnadsökning som 
baseras på behov av storlek på buss.  
Kompisåkning tas bort. För fortsatt tillämpning av detta behövs en modul 
som används för registrering av åkande elever utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. En sådan modul innebär en kostnad på 500 kr/månad.  
I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i 
grundskola åk F-9 (SL 10 kap 32 §) och grundsärskola åk F-9 (SL 11 kap 31 
§), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Skolskjutsen ska dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 74. 
Tjänsteskrivelse ”Skolskjutsreglemente”, daterad den 15 april 2021, från 
områdeschef grundskola Jessica Jönsson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 15 april 2021. 
Förslag till revidering av Riktlinjer Skolskjutsreglemente, daterat 
2019-05-21. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Skolskjutssambordnare, Christina Johansson 
Rektorer 
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§ 43 
Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta 
 
BUN/2021:100   633 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Omsorg på förskolan, Toftagården, för fritidshemselever i Vissel-
tofta från och med läsåret 2021/2022 avslutas. 
 

- Eleverna har hela sin fritidshemsverksamhet förlagd på den skolen-
het de tillhör. 

 

Beslutsgång 

Yrkande 

Ewa Bejvel (SD) yrkar att ”Omsorg på förskolan Toftagården, för 
fritidshemselever i Visseltotfa, ska även erbjudas kommande läsåret 2021-
2022”. 

June Jönsson (S) instämmer i Ewa Bejvel (SD) yrkande. 

Maria Reimer (S) yrkar enligt förvaltningens förslag ”Omsorg på förskolan, 
Toftagården, för fritidshemselever i Visseltofta från och med läsåret 
2021/2022 avslutas. Eleverna har hela sin fritidshemsverksamhet förlagd på 
den skolenhet de tillhör”. 
Ordföranden Lars-Anton Ivarsson (M) ställer förvaltningens förslag mot 
Ewa Bejvels (SD) yrkande och finner att förvaltningens förslag bifallet. 
Omröstning begärs. 
 

Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst innebär bifall för förvaltningens förslag till beslut. 
Nej-röst innebär bifall till Ewa Bejvels (SD) förslag till beslut. 
 

Omröstning 
Vid omröstningen avges 5 (fem) ja-röster Lars-Anton Ivarsson (M), Lars 
Andreasson (S), Maria Reimer (S), Mats Ernstsson (C) och Ida Gustafsson 
(C) och 2 (två) nej-röster Ewa Bejvel (SD) och June Jönsson (S). 
Tom stol för Hans Persson (SD) och tom stol för Thomas Poppe (M). 
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Barn- och utbildningsnämnden har därmed bifallit förvaltningens förslag till 
beslut: 
”Omsorg på förskolan, Toftagården, för fritidshemselever i Visseltofta från 
och med läsåret 2021/2022 avslutas. Eleverna har hela sin fritidshemsverk-
samhet förlagd på den skolenhet de tillhör”. 
 

Reservation 

Ewa Bejvel (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

June Jönsson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn. 
 

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 20-02-05 beslutades att omsorg 
endast skulle erbjudas på morgonen läsåret 2020/2021. Då gavs även barn 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån genomförd utredning och 
uppföljning, formulera förslag till nytt beslut gällande omsorg inför 
2021/2022.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 75. 
Tjänsteskrivelse ”Omsorg för fritidshemselever i Visseltofta”, daterad den 8 
mars 2021, från områdeschef grundskola Jessica Jönsson och förvaltnings-
chef Eva Andersson. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 15 april 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskolan, Jessica Jönsson  
Skolskjutssamordnare, Christina Johansson 
Rektor Toftagården 
Rektorer grundskolan 
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§ 44 
Tillsyn förskola och fritidshem 
 
BUN/2021:156   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Godkänna utförd tillsyn för Prästgårdens förskola och fritidshem  
 

- Verksamheten uppfyller kraven för kommunalt bidrag. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående 
verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att 
de lager och regler som finns för verksamhetens följs. Tillsynen ta sitt ut-
sprung i Skolverkets ”Allmänna råd med kommentarer för förskolan och 
fritidshem”. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 76. 

Tjänsteskrivelse ”Tillsyn förskola och fritidshem”, daterad den 14 april 
2021, från områdeschef Jessica Jönsson och förvaltningschef Eva Anders-
son. 

Protokoll från Prästgårdens förskola och fritidshem ”Tillsyn Prästgården 
2021-03-12” daterat den 12 mars 2021, från områdeschef grundskola Jessica 
Jönsson och områdeschef förskola Christel Torstensson. 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Prästgårdens förskola och fritidshem 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 45 
Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
BUN/2021:157   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Kommunala tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pe-
dagogisk omsorg, antas. 

 
- Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med den 1 juni 2021. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Hänvisas till bifogad barnkonsekvensanalys 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem och pe-
dagogisk omsorg ska beskriva den policy som finns i kommunen gällande 

- Ansökan 
- Placering 
- Turordning i kön för förskola och pedagogisk omsorg för barn i för-

skoleålder 
- Turordning i kön för fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i 

förskoleklass- och grundskoleålder 
- Uppsägning 
- Platsens omfattning 
- Planeringsdagar 
- Sammanslagningar 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 77. 
Tjänsteskrivelse ”Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedago-
gisk omsorg”, daterad den 22 april 2021, från förvaltningschef Eva Anders-
son. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 april 2021. 
Tillämpningsföreskrifter med köhantering för förskola fritidshem och peda-
gogisk omsorg, daterad den 4 maj 2021. 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
 
 

 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 46 
Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning - 
Hasslarödsskolan åk 7-9 
 
BUN/2020:245   611 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Ställer sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
svar efter tematisk kvalitetsgranskning av rektors arbete med lärar-
avlastande tjänster i grundskolan ”Huvudmannens redovisning av 
kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande tjänster i 
grundskolan, årskurs 7–9 vid Hasslarödsskolan 7–9 i Osby kom-
mun”, daterad den 29 april 2021, och anta det som sitt eget. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn indirekt. Barnkonsekvensanalys görs ej, då ärendet han-
terar ett svar till Skolinspektionen utifrån en tematisk kvalitetsgranskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19–20 § skollagen (2010:800) ge-
nomfört en kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande tjäns-
ter i grundskolan, årskurs 7–9. Syftet är att granska i vilken utsträckning 
läraravlastande tjänster integreras och används på ett sådant sätt att lärare 
avlastas i sitt arbete för att i högre utsträckning kunna fokusera på undervis-
ningsprocessen. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 4 maj 2021, § 78. 

Tjänsteskrivelse ”Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning – Hass-
larödsskolan åk 7-9”, daterad den 22 april 2021, från områdeschef Jessica 
Jönsson och förvaltningschef Eva Andersson. 

Svar på genomförd tematisk kvalitetsgranskning ”Huvudmannens redovis-
ning av kvalitetsgranskning av rektors arbete med läraravlastande tjänster i 
grundskolan, årskurs 7–9 vid Hasslarödsskolan 7–9 i Osby kommun” date-
rad den 29 april 2021, från förvaltningschef, barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Eva Andersson. 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Beslut från Skolinspektionen ”Arbetsbeskrivning lärarassistent” daterad den 
24 februari 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolinspektionen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 
Rektorer åk 7-9 Hasslarödsskolan 
 

 

 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 47 
Stipendier och fonder övergripande för Barn- och 
utbildning 
 
BUN/2021:135   048 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
           Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag: 
 

1. Marknadsföra ”Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-
Pannans resestipendiefond” kontinuerligt och ha en mer informativ 
och förklarande informationstext förutom grundtexten.  

2. Ha sökperioder två gånger om året, vår och höst.  
3. Om barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om permutation, får 

inte innebörden av texten ändras. 
4. Avvaktan med permutation. 
5. Ta fram utdelningsplan på 4 år för ”Stiftelsen Fr. Heurlins minnes-

fond”.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn direkt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av alla stipendier och fonder inom Barn- och utbildning har 
gjorts för att få en helhetssyn över stipendier och fonder. Samtidigt bör för-
slag tas fram för nyttjande av stipendier och fonder.  

Kommunjurist har fastslagit att det inte är tillåtet att ändra i den ursprung-
liga texten. Även om Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om per-
mutation får inte innebörden av texten ändras. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen föreslår avvaktan med permutation. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 4 maj 2021, § 79. 

Tjänsteskrivelse ”Stipendier och fonder övergripande för Barn- och utbild-
ning”, daterad den 14 april 2021, från områdeschef gymnasiet Stefan Ekvall 
och förvaltningschef Eva Andersson.  



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Barnkonsekvensanalys, datera den 14 april 2021. 

Stipendier och fonder, översyn, datera den 14 april 2021. 

Stipendier och fonder, kriterier, daterad den 14 april 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Controller, Cindy Balte 
Områdeschef, gymnasiet, Stefan Ekvall 
 

 

 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 48 
Behov av lokaler för undervisning elever - Visslan 
 
BUN/2021:171   291 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
- Till Samhällsbyggnadsnämnden framställa behov av undervisnings-

lokaler för eleverna på Visslan. 
 

- Ibruktagande kan ske inför höstterminen 2021. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ansvar för att eleverna vid behandlingshemmet Visslan i 
Humanas regi, får sin rätt till undervisning enligt skollagen. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 4 maj 2021, § 80. 

Tjänsteskrivelse ”Behov av lokaler för undervisning av elever – Visslan”, 
daterad den 22 april 2021, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 april 2021 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Fastighetschef, Anders Edwall 
Rektor Visslan  
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 49 
Avvikande händelser 2021-01-01 -- 2021-03-31, barn- 
och familjeenheten 
 
BUN/2021:174   750 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen ”Avvikande händelser 2021-01-01—2021-03-31, 
barn- och familjeenheten”, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Nej, denna redovisning berör endast förtroendevalda och tjänstepersoner.  
 

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 avvikelser ska bli tydliga är det viktigt att varje 
avvikelse utreds, analyseras och används i förbättringsarbetet. 
 
Under det första kvartalet 2021 har inga avvikelser rapporterats på Barn- 
och familjeenheten. 
 
Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 4 maj 2021, § 81. 

Tjänsteskrivelse ”Avvikande händelser 210101-210331, Barn- och familje-
enheten”, daterad den 22 april 2021, från enhetschef barn- och familjeenhet-
en Carina Alpar och förvaltningschef Eva Andersson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Enhetschef barn- och familjeenheten, Carina Alpar 


	I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts.

