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Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan 
Ekvall 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Hans Persson (SD)  
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Underskrifter 
 Sekreterare  
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
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Datum då anslaget sätts upp 2022-06-02 Datum då anslaget tas ned 2022-06-25 

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

§ 48 Godkännande av dagordning 

§ 49 Information 

§ 50 Budgetuppföljning per den 31 maj 2022 

§ 51 Revidering av delegationsordningen, Barn- och utbildningsnämnden 

§ 52 Digitaliseringsstrategi Barn- och utbildningsnämnden 

§ 53 Revidering av riktlinje - Skolnärvaro 

§ 54 Slutlig gymnasieorganisation 2022 / 2023 

§ 55 Skolinspektionen kvalitetsgranskning på huvudmannanivå - 
grundskola och gymnasieskola 

§ 56 Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
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§ 47 
Upprop och protokollets justering 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser Hans Persson (SD) att 
tillsammans med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens proto-
koll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar att dagens protokoll juste-
ras onsdagen den 1 juni 2022, klockan 08:15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(15) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 48 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 49 
Information 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef, Eva Andersson informerar: 
 

- Ukrainakrisen 
 

- Lokaler 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket 
 

- Ledningsorganisation 
 

- SKR:s genomlysning av gymnasieskolan 
 

- Grundskoleutredningen uppdatering 
 

- Osby Bowlinghall 
 

- Övrigt 
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§ 50 
Budgetuppföljning per den 31 maj 2022 
 
BUN/2022:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 14 juni 2022. 

 

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 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2022”, daterad den 23 maj 2022, från 
controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 51 
Revidering av delegationsordningen, Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
BUN/2022:7   002 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

- Ärendet hänskjuts till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 14 juni 2022. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet behandlar regelverk utifrån delegationsrätten.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen reglerar delegation från Barn- och utbildningsnämn-
den till olika funktioner inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Med detta 
förslag till delegationsordning har också en samordning skett kring en lik-
värdighet i delegationsordningen i Osby kommuns samtliga nämnder och 
förvaltningar. Delegationsordningarna har fått en likvärdighet i bland annat 
personal och ekonomifrågor. Utöver detta har respektive nämnds verksam-
hetsdelegationer setts över med uppdateringar av hänvisningar och lagrum. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning”, daterad den 20 maj 2022, från för-
valtningschef Eva Andersson. 

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden 2021, beslutad den 21 
september 2021.  

Förslag till revidering av ”Delegationsordning barn- och utbildningsnämn-
den”. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 52 
Digitaliseringsstrategi Barn- och utbildningsnämnden 
 
BUN/2022:110   005 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Digitaliseringsstrategin för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 
den 14 juni 2022, fastställs. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I Osby kommuns övergripande digitaliseringsstrategi betonas att digitali-
seringen har förändrat och kommer att förändra världen så som vi känner 
den. Smart teknik och innovationer förändrar människors behov och beteen-
den i grunden. Den digitala tekniken påverkar även medborgarnas krav och 
förväntningar på kommunen och dess service. 
 
Osby kommun ska ta vara på digitaliseringens möjligheter för att på bästa 
sätt skapa en enklare vardag för medborgare, företag, organisationer och 
medarbetare. 
 
Fyra strategiska fokusområden tagits fram i kommunen: 
• Service och tillgänglighet 
• Effektiv organisation 
• Innovation och utveckling 
• Kompetens 
 
Utifrån den förvaltningsmodell som togs i kraft 2018 i Osby kommun gjor-
des en digitaliseringsstrategi i dåvarande Barn- och skolförvaltningen. 
Denna digitaliseringsstrategi sträckte sig till 2020 och har legat som un-
derlag för denna digitaliseringsstrategi för åren 2022 - 2024. I nuläget ingår 
Kultur- och fritid, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymna-
sieskola och gymnasiesärskola i Barn- och utbildningsförvaltningen.  
2017 tog regeringen fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsen-
det. Regeringens övergripande mål med strategin är att det svenska skolvä-
sendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa 
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sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att 
främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Regeringen har publicerat 
EU:s förslag till handlingsplan för digital utbildning 2021 – 2027. Hand-
lingsplanen bygger vidare på den tidigare handlingsplanen för digital utbild-
ning och det arbete som hittills vidtagits samt på erfarenheterna av digital 
utbildning under covid-19-pandemin. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Digitaliseringsstrategi för Barn- och utbildningsnämn-
den”, daterad den 18 maj 2022, från verksamhetsutvecklare Lena Bertilsson 
och förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 18 maj 2022. 

Digitaliseringsstrategi för Barn- och utbildningsnämnden, daterad den 14 
juni 2022, framtagen av Lena Bertilsson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 53 
Revidering av riktlinje - Skolnärvaro 
 
BUN/2022:100   600 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Reviderade riktlinjer för Skolnärvaro, daterad den 14 juni 2022, fast-
ställs. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Berör barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 

I skollagen kap 7 finns bestämmelser om skolplikt och rätt till utbildning. 

Huvudmannen är skyldig att bevaka skolplikten samt säkerställa att alla 
skolpliktiga barn som är folkbokförda i kommunen får föreskriven utbild-
ningen. 

Riktlinjen innefattar bevakning av skolplikt samt arbetsgång vid identifierad 
skolfrånvaro.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Riktlinjer skolnärvaro”, daterad den 20 maj 2022, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 20 april 2022. 

Förslag till reviderade riktlinjer skolnärvaro. 

Riktlinjer skolnärvaro, beslutade den 21 maj 2019. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 54 
Slutlig gymnasieorganisation 2022 / 2023 
 
BUN/2022:81   617 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Hänskjuta ärende angående slutligt programutbud med antal platser 
för Ekbackeskolan i Osby för läsåret 2022-2023, till barn- och ut-
bildningsnämnden sammanträde den 14 juni 2022. 
 

- Slutligt programutbud enligt förslag, daterad den 31 maj 2022, med 
antal platser för Yrkesskolan i Osby för läsåret 2022-2023 godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ja, det berör barn direkt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och 
inriktningar till Ekbackeskolan och Yrkesskolan som Osby kommun ska 
erbjuda. Detta beslut ska bygga på en tänkt organisation som ska matcha 
sökunderlaget till Osby kommuns gymnasieskolor. Beslutet ska ta hänsyn 
till pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Slutlig gymnasieorganisation 22/23”, daterad den 21 maj 
2022, från områdeschef grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall och för-
valtningschef Eva Andersson. 

Programutbud för Ekbackeskolan och Yrkesskolan i Osby kommun ”För-
slag till slutgiltig gymnasieorganisation läsår 2022/2023”, daterad den 31 
maj 2022, från Barn och utbildning. 

 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 55 
Skolinspektionen kvalitetsgranskning på huvud-
mannanivå - grundskola och gymnasieskola 
 
BUN/2021:289   610 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på huvud-
mannens svar till Skolinspektionen gällande kvalitetsgranskning på 
huvudmannanivå för grundskola och gymnasium och anta svaret 
som sitt eget.  

- Sända antaget huvudmannasvar till Skolinspektionen. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet berör svar på en huvudmannatillsyn  
 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 88 skollagen (2010:800) 
genomfört en kvalitetsgranskning vid Osby kommun avseende de förutsätt-
ningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En 
kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att 
ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. Som underlag för be-
dömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av bedömningsun-
derlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. 
Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera 
vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedöm-
ningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett 
antal punkter. Dessa punkter beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för 
att identifiera var skolans styrkor respektive förbättringsområden finns. 

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja 
utbildningens kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en 
trygg miljö för alla elever. Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på 
huvudmannanivå granskar Skolinspektionen två områden: 

1. Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet  

2. Huvudmannens kompensatoriska arbete.  
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Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet 
ligger till grund vid granskningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Skolinspektionen kvalitetsgranskning på huvudmannanivå 
- grundskola och gymnasieskola Dnr 2021:4426”, daterad den 22 maj 2022, 
från förvaltningschef Eva Andersson.  

Osby kommuns svar ”Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med an-
ledning av utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning på hu-
vudmannanivå, grundskola och gymnasium i Osby kommun”. 

Beslut, efter regelbunden kvalitetsgranskning av Osby kommun, inklusive 
bilaga 1 och bilaga 2, daterad den 15 februari 2022, från Skolinspektionen, 
beslutsfattare Maria Nyman och föredragande Anna Ponnert. 

Informationsbrev 1 till huvudman ”Nu starta Skolinspektionen inspektion i 
er verksamt”, daterad 2021-07-08, från Skolinspektionen. 

Informationsbrev 2 till huvudman ”Besöksdatum och information inför be-
sök på huvudmannanivå”, daterad 2021-07-08, från Skolinspektionen. 

Protokoll efter besök i Osby kommun, den 29-30 september 2021 efter re-
gelbunden kvalitetsgranskning, daterad 2021-10-28, från Skolinspektionen. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 56 
Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
 
BUN/2022:109   630 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till barn- och utbildningsnämnden 
 

- Redovisningen av barngruppernas sammansättning/storlek, köläge 
och placeringsstatistik i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Uppföljningen berör inte barn och elever. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I skollagen kap 14 § 8 kap. anges huvudmannens ansvar för förskolan: 

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansätt-
ning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.” 

I skollagen kap 14 § 8 kap. anges huvudmannens ansvar för fritidshemmen: 

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansätt-
ning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.” 

I syfte att informera om situationen på kommunens förskolor, pedagogisk 
omsorg och fritidshem redovisas följande: 

- Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem 

- Barngruppens storlek 

- Köläget inom förskolan och pedagogisk omsorg 

- Vistelsetid på förskolorna  

- Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk 
omsorg 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem, och pedagogisk omsorg”, daterad 
den 19 maj 2022 från områdeschef Christel Torstensson och förvaltnings-
chef Eva Andersson. 

Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, maj 2022. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 

 


