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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby och digitalt via Teams klockan 08:30 – 13:35

Beslutande

Lars Anton Ivarsson (M), ordförande,
Lars Andreasson (S), vice ordförande
Ewa Bejvel (SD), 2:e vice ordförande
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Ida Gustafsson (C) §§ 1–12
Magnus Augustsson (C) tjänstgör för Ida Gustafsson (C) §§ 13–17
Hans Persson (SD) §§ 1–11
Andreas Andersson (KD tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 12–17
Maria Reimer (S)
Fredrik Persson (M) tjänstgör för Thomas Poppe (M)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Benny Frostensson (S)
Erling Persson (L)
Marie Winther (V)
Magnus Augustsson (C) §§ 1–12
Andreas Andersson (KD) §§ 1–11

Utses till justerare

Ewa Bejvel (SD)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdag den 25 februari 2021, klockan 11.30

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Områdeschef, Jessica Jönsson
Områdeschef, Stefan Ekvall
Områdeschef, Christel Torstensson
Förvaltningschef, Eva Andersson
Enhetschef, Fredrik Johnsson
Verksamhetscontroller, Cindy Balte
Rektor, Helen Thompsson
Skolsköterska MLA, Annika Gustavsson
Verksamhetutvecklare, Lena Bertilsson
B-innovation, Johanna Bergman
B-innovation, Niklas Blomquist

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund

Ordförande
Lars Anton Ivarsson (M)
Justerare
Ewa Bejvel (SD)

ANSLAG/BEVIS

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund

Datum då anslaget tas ned

2021-03-21

1–17
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§1

Upprop och protokollets justering

§2

Godkännande av dagordning

§3

Information

§4

Återrapportering av ställda frågor

§5

Utvärdering - pandemin

§6

Anmälningar

§7

Anmälan av delegationsbeslut

§8

Patientsäkerhetsberättelse 2020

§9

Årsredovisning 2020, barn- och utbildningsnämnden

§ 10

Intern kontroll 2021

§ 11

Tilläggsbudget 2021

§ 12

SEKRETESS - Vitesföreläggande vid frånvaro - skolplikt

§ 13

Skolchef

§ 14

Skolpliktsbevakning 2020/2021

§ 15

Redovisning inkomna klagomål och synpunkter 2020

§ 16

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

§ 17

Medborgarförslag - Hämtning av nycklar vid hyrd lokal i Lönsboda

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§1
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
Fredrik Persson (M)
Maria Reimer (S)
Mats Ernstsson (C)
June Jönsson (S)
Hans Persson (SD)
Ida Gustafsson (C)
Barn- och utbildningsnämnden utser Ewa Bejvel (SD) att tillsammans med
ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll.
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll
justeras torsdagen den 25 februari 2021, klockan 11.30.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§2
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§3
Information
BUN/2021:8 000
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Eva Andersson informerar:
-

Lokaler

Det informeras om lägesrapporten för förvaltningens lokaler.
-

Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, Skolverket
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Det informeras bland annat om att det inte har kommit in några anmälningar
från IVO och att där finns en del ärende kring skolinspektionen.
-

B innovation AB, redogörelse av verksamheten

Johanna Bergman och Niklas Blomquist informerar om B-innovation AB
och redogör för verksamheten. Det informeras bland annat om upplägget för
projektet samt vilka medarbetare som arbetar med projektet.
-

Samlad skoldag – Örkenedskolan

Områdeschef, Jessica Jönsson informerar om samlad skoldag på
Örkenedskolan. Det informeras bland annat om att man fått göra en
avvikelse för samlad skoldag som innebär att man fått förlänga
undervisningstiden för samlad skoldag och det kommer fortlöpa under tiden
för byggnationen.
-

Systemet för avvikelserapporter

Det informeras att det gjorts en rutin med en blankett som kommer att
komma nämnden till del vid ett senare skede.
-

Ändrad kursplan i grundskolan

Det informeras om den tilltänkta ändringen av kursplaner som nu har blivit
uppskjuten. Implementering blir framskjuten ett år.
-

Eventuell utökning av förskoleplatser på Prästgårdens förskola

Eva Andersson och områdeschef Christel Torstensson informerar om en
eventuell utökning av förskoleplatser på prästgårdens förskola.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

-

Ny förvaltningsorganisation

Det informeras om den nya förvaltningsorganisationen med anledning av att
kommunen har inrättat en ny förvaltning arbete och välfärd.
-

Lokalbehovsplanering – långsiktig planering

Det informeras om den långsiktiga lokalbehovsplaneringen.
-

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”
Det informeras att första utbetalningen på 1,293 tkr har gjorts och att det ska
användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den
utbildning de har rätt till.
-

Justerandes sign

Förvaltningschef, Eva Andersson informerar även om att om det är
möjligt för dem som är föräldralediga eller arbetslösa att ha sina barn
hemma fram till den 31 mars och att det kommer bli en
avgiftsbefrielse under mars månad. Nämnden ställer sig bakom det
resonemanget

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§4
Återrapportering av ställda frågor
BUN/2021:8 000
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eva Andersson återrapportering om:
-

Stiftelserna

Genomgång av kommunens stiftelser och disponibla medel för stiftelserna.
Diskussioner förs om man ska avveckla stiftelserna eller om man ska
fusionera stiftelserna. Förvaltningen får se över stiftelserna och komma med
ett förslag till nämnden.
-

Sökläget till gymnasiet

Områdeschef, Stefan Ekvall informerar om sökläget till gymnasiet, Det
informeras bland annat att det är 97 förstahandssökande till gymnasiet, 24 är
inte behöriga.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§5
Utvärdering - pandemin
BUN/2021:8 000
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden riktar ett stort tack till alla medarbetare.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eva Andersson informerar om att förvaltningsledningen
har gjort en utvärdering angående pandemin.
- Vad har fungerat bra
- Vad har fungerat mindre bra
- Vad tar vi med oss framåt

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§6
Anmälningar
-

Justerandes sign

Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§7
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 delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden.
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Delegationsbeslut tagna 1 december 2020 – 31 januari 2021,
barn- och utbildningsförvaltningen
Delegationslista:
Ärende
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsdatum
december 2020
januari 2021

Antal beslut
femtioåtta (58)
tjugotre (23)

Delegationsbeslut tagna 1 december 2020 – 31 januari 2021,
barn- och familjeenheten
Delegationslistor
Ärendetyp
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Barn- och familjeenheten
IFO Familjerätt
IFO Familjerätt

Beslutsdatum
december 2020
januari 2021
december 2020
januari 2021

Antal beslut
femtiosex (56)
sextio (60)
fyra (4)
tretton (13)

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§8
Patientsäkerhetsberättelse 2020
BUN/2021:26 624
Barn- och utbildningsnämnden beslut
-

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet är en beskrivning av föregående
årsarbete. Däremot finns barnperspektivet nämnt i patienssäkerhetsberättelsen.
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.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 9 februari 2021, §
35.
Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse”, daterad den 19 januari 2021,
från förvaltningschef Eva Andersson.
Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans Medicinska Insats år 2020, daterad
den 18 januari 2021, från verksamhetschef, skolsköterska med medicinskt
ledningsansvar, Annika Gustavsson.
Avvikelserapport elevhälsans medicinska del – höstterminen 2020.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie- /vuxenutbildning, Stefan Ekwall
Elevhälsan

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

12(24)

Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§9
Årsredovisning 2020, barn- och utbildningsnämnden
BUN/2021:4 049
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2020 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för 2020. Verksamhetsberättelsen behandlar årets
händelser, måluppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
36.
Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning bokslut avseende 2020”, daterad den 21
januari 2021, från verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef
Eva Andersson.
Årsredovisning 2020, Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef barn- och utbildning, Eva Andersson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie/vux, Stefan Ekvall
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
Enhetschef barn och familj, Carina Alpar

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 10
Intern kontroll 2021
BUN/2021:5 041
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Intern kontrollplan för 2021 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
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 görs en riskanalys och utifrån den utses kontrollmoment och det
framgår när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och
eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
37.
Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2021”, daterad den 21 januari 2021, från
verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
Bruttorisklista, barn- och utbildningsnämnden 2021.
Intern kontrollplan, barn- och utbildningsnämnden 2021.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Controller, Cindy Balte
Förvaltningschef barn och utbildning, Eva Andersson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasie/vux, Stefan Ekvall
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
Enhetschef barn och familj, Carina Alpar

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 11
Tilläggsbudget 2021
BUN/2021:66 040
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära 3204 tkr i
tilläggsbudget för investeringar.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till tilläggsbudget
2021.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
38.
Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2021”, daterad 21 januari 2021, från verksamhetscontroller Cindy Balte och förvaltningschef Eva Andersson.
Tilläggsbudget 2021, Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Ekonomienheten
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef gymnasie/vux, Stefan Ekvall
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
Enhetschef Barn och familj, Carina Alpar

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 13
Skolchef
BUN/2020:223 610
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

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

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt då det berör en tillsättning av ett uppdrag
Sammanfattning av ärendet
Enligt 2 kap. 8a § skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en skolchef.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till gymnasieutbildning, och fritidshemmet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Skolchef”, daterad den 9 februari 2021, från förvaltningschef Eva Andersson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen (anmälan)
Förvaltningschef, Eva Andersson
Områdeschef förskola, Christel Torstensson
Områdeschef grundskola, Jessica Jönsson
Områdeschef gymnasium och vuxenutbildning, Stefan Ekvall
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson
Verksamhetscontroller Barn och utbildning, Cindy Balte

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18(24)

Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 14
Skolpliktsbevakning 2020/2021
BUN/2021:12 600
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Redovisningen av skolpliktsbevakningen höstterminen 2020 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt då ärendet är en redovisning av ett underlag.
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 arbetar Osby kommun enligt Rutin för bevakning av skolplikt. Två gånger per år informeras barn- och utbildningsnämnden om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med skolpliktsbevakning.
Under höstterminen 2020 kan konstateras att frånvaron har ökat med största
anledning av smitta, hushållsmitta eller stor oro att insjukna i Covid-19. Skolorna har följt restriktioner och riktlinjer gällande Covid-19. Den restriktiva
hållningen mot att komma till skolan med förkylningssymtom samt bestämmelser om hemkarantän har påverkat skolfrånvaron under höstterminen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
39.
Tjänsteskrivelse ”Skolpliktsbevakning läsår 2020/2021” daterad den 14 januari 2021, från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva
Andersson.
Skolpliktsbevakning höstterminen 2020, daterad den 14 januari 2021, från
barn och utbildning, Jane Mårtensson.
Barn- och elevfrånvaro under pandemi.
Rutin ”Skolpliktsbevakning”, beslutad den 24 januari 2019.

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

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 15
Redovisning inkomna klagomål och synpunkter 2020
BUN/2021:65 600
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Redovisningen av inkomna klagomål och synpunkter för 2020 noteras.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt då ärendet är en redovisning av klagomål och synpunkter.
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 huvudmannens verksamheter.
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 2020 tagit emot sammanlagt
23 klagomål; central förvaltning (1), förskolan (3), grundskolan (6), skolskjuts (2) gymnasie/yrkesskolan (7), Kultur- och fritid (3) och socialtjänsten
(1).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
40.
Tjänsteskrivelse ”Redovisning Inkomna klagomål och synpunkter 2020”,
daterad den 19 januari 2021, från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva Andersson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Administratör, Jane Mårtensson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 16
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
BUN/2021:68 026
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Nämnden tar del av informationen angående ”Systematisk arbetsmiljöarbete 2020”.

-

Arbetsmiljörapporten överlämnas till barn- och utbildningsnämnden
i enlighet med årsplaneringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet
för vidare analys i förvaltningen.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt – enbart en redovisning av arbetsmiljöarbete.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen
genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna
uppföljning ska dokumenteras.
I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat
under året.
Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive förvaltning. Rapporten
innehåller tillbud- och olycksfallsstatistik från KIA.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
41.
Tjänsteskrivelse ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020”, daterad den 20 januari 2021, från administratör Jane Mårtensson och förvaltningschef Eva
Andersson.
Arbetsmiljörapport barn och utbildning 2020 ”Översikt över händelser Osby
kommun – Barn och Utbildning”.
Checklista ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Andersson
Administratör, Jane Mårtensson
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2021-02-23
Barn- och utbildningsnämnden

§ 17
Medborgarförslag - Hämtning av nycklar vid hyrd lokal
i Lönsboda
BUN/2020:343 828
Barn- och utbildningsnämndens beslut
-

Utöka möjligheten att kvittera ut nyckel till medborgarhuset i Lönsboda genom att även erbjuda möjlighet att hämta nyckel på simhallen i Lönsboda.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag inkommit 2020-02-20 föreslår förslagsställaren att rutiner
för nyckelhämtning för hyrd lokal i medborgarhuset i Lönsboda ses över.
Det är ett stort ansvar med specifik kvittens på personuppgifter och underskrifter enligt GDPR. Kvittenser, taggar och nycklar måste förvaras inlåst i
kassaskåp och strimlas när nycklar/taggar är återlämnade.
I dagsläget så kan man kvittera ut nyckel för lokal i medborgahuset i Lönsboda på biblioteket i Lönsboda måndagar 09.00-12.00, tisdagar 15.00-18.00
och torsdagar 15.00-18.00. Man kan dessutom kvittera ut nyckel på Kontaktcenter i Osby varje dag från 08.00-16.30.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer också kunna erbjuda att man
kan kvittera ut nyckel på simhallen i Lönsboda där det finns personal på
plats, måndag-tisdag 08.00-14.00, onsdag till fredag mellan 08.00-20.00
samt lördagar mellan 10.00-13.00
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 9 februari 2021, §
42.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Hämtning av nyckel vid hyrd lokal i
Lönsboda – Sven Henriksson”, daterad den 19 januari 2021, från kultur- och
fritidschef Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva Andersson.
Medborgarförslag från Sven Henriksson inkommen den 20 februari 2020.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

24(24)

Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktigesbeslut den 23 november 2020 § 129.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Hämtning av nyckel vid hyrd lokal i
Lönsboda – Sven Henriksson” daterad den 4 december 2020, från kultur och
fritidschef Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva Andersson.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef barn och utbildning, Eva Andersson
Enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson
Förslagsställaren, Sven Henriksson

Justerandes sign
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