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Nämndsplan 2020
Dnr BUN/2019:339 041  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Nämndsplan 2020 inom den av 
kommunfullmäktige beslutade ramen på 357 868 tkr

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-10 beslut om de ramar som ska gälla för 
förvaltningarna 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2020 en budget på 357 868 tkr i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Nämndsplanen innehåller en beskrivning av verksamheten, 
årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

Beslutsunderlag

Nämndsplan 2019, barn- och utbildningsnämnden

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef

Controller Barn- och utbildning

Chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Andersson Cindy Balte 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 
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Ledning

Lars-Anton Ivarsson (barn- och utbildningsnämndens ordförande)

Eva Andersson (vik. förvaltningschef)

Mia Johansson (förvaltningschef)

Antal årsarbetare

519,44

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, 
gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten.

Förskoleverksamheten i Osby kommun bedrivs vid 11 förskolor, varav en är fristående. Förskolans 
verksamhet omfattar även pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg består i 
Osby kommun av sex familjedaghem (dagbarnvårdare), varav ett är enskilt. Förvaltningen har 
tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg samt för den fristående förskolan.

Osby kommun har fem grundskolor. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9 
och fritidshem. Från och med hösten 2017 finns även ett fristående fritidshem som förvaltningen har 
tillsynsansvaret för.

Osby kommun har två gymnasieskolor; Ekbackeskolan och Yrkesskolan. Vuxenutbildningen bedrivs 
på Osby Lärcenter.

Kultur- och fritidsenheten erbjuder ett brett utbud av kultur för barn och ungdom såväl som för vuxna. 
Verksamheten omfattar två simhallar, en ishall, ett folkbibliotek med filialer, två fritidsgårdar, 
omfattande stöd till föreningar och civilsamhället, förvaltning av kultur- och fritidsanläggningar samt 
lokal kulturverksamhet inklusive konsthall. Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och 
sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer.

På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala 
situation samt beviljar och följer upp insatser. Enheten har också en öppenvårdsverksamhet, 
FamiljeHuset, vars verksamhet riktas till barn, ungdomar och föräldrar. Inom flyktingsamordningen 
arbetar socialsekreterare med placering och utredning av ensamkommande unga.

Förskola 
Förskolan är enligt skollagen det första steget i barnens utbildning. Förskolan ska lägga grunden för 
ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan 
ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Pedagogisk omsorg 
Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter av 
verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift är att genom pedagogisk 
verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Verksamheten ska vara stimulerande för barnen och 
ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.

Grundskola 
Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande 
och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt. I uppdraget ingår att ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande 
demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 11, 
Skolverket.



Förskoleklass
Förskoleklassen är en ettårig skolform där barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen 
ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Fritidshem 
Fritidshemmet är en del av skolväsendet. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen 
och skolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Gymnasieskolan
Gymnasieutbildningen i Sverige är frivillig. Den består av gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Utöver kommunens gymnasieskolor kan elever folkbokförda i Osby även söka utbildningsprogram 
inom övriga Skåne. Det fria skolvalet gör det möjligt att även söka utanför samverkansområdet.

Ekbackeskolan erbjuder 9 olika nationella program, 4 högskoleförberedande och 5 yrkesprogram. På 
Ekbackeskolan erbjuds även de 4 olika program inom Introduktionsprogrammet. 
Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet.

Inom Yrkesskolan finns gymnasiesärskola, särvux samt lärlingsprogram. Denna enhet erbjuder 
utbildningsvägar för elever som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans 
kunskapskrav. Här tar vi emot gymnasie-elever med diagnos inom särskolan, autism, asperger och 
ADHD. Utbildningen anpassas utifrån individens särskilda behov.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen bedriver kommunal undervisning inom utbildning i svenska för invandrare, 
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, såväl teoretisk som praktisk samt YH-
utbildning. Undervisning bedrivs även på distans, då främst inom teoretiska gymnasiekurser, via 
upphandling från NTI. Yrkesvux bedrivs i samverkan med andra kommuner inom Skåne Nordost 
(Hässleholm, Östra Göinge och Kristianstad).

Kultur- och fritidsenheten
Inom enheten arbetas aktivt med att fritid- och kulturutbudet ska vara tillgängligt och välkomnande för 
alla. Särskilda satsningar görs för att främja integration och delaktighet för prioriterade målgrupper. 
Verksamheter som ingår i enheten är kultur, fritids- och föreningsutveckling, drift av två simhallar, 
musikskola, konstgräs, ishall, idrottshallar, tre folkbibliotek, liten konsthall, offentlig konst och två 
fritidsgårdar samt bidragsfördelning och uthyrning av lokaler till föreningar. Enheten ansvarar även för 
firande av högtider i kommunen och lovaktiviteter för ungdomar.

Tillsammans engagerar kultur- och fritidsverksamheten årligen över 180 000 besökare i alla 
ålderskategorier, till detta tillkommer alla föreningsaktiviteter och övriga arrangemang. Genom sin 
verksamhet och mötesplatser skapar enheten förutsättningar för ett brett kultur- och fritidsliv som i sin 
tur leder till bra folkhälsa och hållbarhet.

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på 
olika nivåer. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med kommunens övriga skol- och 
kulturverksamheter. Musikskolan samarbetar med gymnasieskolan och det individuella valet där musik 
är en viktig del av verksamheten. Det finns ett väl utvecklat samarbete för lärare och elever med andra 
kommuner, framför allt i Skåne Nordost. Den utåtriktade verksamheten med konserter och 
musikcaféer är mycket omfattande.

Barn- och familjeenheten 
Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och 
familjerätt. Årligen tas ca 400 orosanmälningar emot och det genomförs ett hundratal utredningar. 
Enheten placerar och följer upp barn i familjehem och på HVB-hem, genomför vårdnad-boende-
umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom arbetar enheten med faderskapsfrågor.

Från 1 januari 2019 hanterar enheten även de ensamkommande barn som framöver anvisas till Osby 
kommun och de ensamkommande barn som redan är placerade i familjehem och på HVB-hem.

Kommunens öppenvård, FamiljeHuset, finns inom enheten. På FamiljeHuset behandlas såväl familjer 
som enskilda familjemedlemmar dels på uppdrag från socialsekreterare och dels på eget initiativ.



Familjecentralen 
Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. Barnhälsovård, barnmorskemottagning, 
social rådgivning och öppen förskola finns samlat under samma tak. Familjecentralen i Osby är en 
samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun.

Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda 
blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt 
stöd av hög kvalitet från samhällets olika aktörer.

Årets verksamhet

 Förvaltningen 
Från 1 januari 2019 är förvaltningsorganisationen förändrad och förvaltningschefen med sin 
ledningsgrupp organiserar en effektiv förvaltning med hög kvalitet för vår medborgare.

Prioriterat är arbetet med värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt inom förvaltningens alla 
verksamheter, systematiskt kvalitetsarbete och digitaliseringen.

Barn- och skolförvaltningen har beslutat om en Digitaliseringsstrategi för 2018-2020 som nu behöver 
kompletteras med förvaltningens alla verksamheter. Strategin beskriver både infrastruktur och 
kompetensutveckling för att utveckla arbetet med digitalisering på alla nivåer.

Skolverket har i en riktad insats för ”Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers mottagande och 
lärande” beviljat Osby kommuns skolor ett bidrag på 5,1 miljoner kronor. Insatsen gäller förskolan, 
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Insatsen avslutas sommaren 2020. Bidraget 
kommer att användas till att skapa rutiner för ett gott mottagande inom och mellan de olika 
skolformerna. Bidraget används också till kompetensutveckling av pedagoger i ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.

Förskolan 
2020-06-27 kommer den nybyggda förskolan i Lönsboda invigas och 2020-10-17 invigs den nybyggda 
förskolan i Osby. Efter hand som de nya lokalerna blir klara kan tillfälliga moduler avlägsnas.

I Killeberg behövs en ny förskola och planeringsarbetet är påbörjat. Samlokalisering med grundskola 
och fritidshem är verkställt.

Det finns plan och budget för att starta OB-omsorg (barnomsorg på obekväm arbetstid) i Lönsboda 
och Osby. Hittills har ingen vårdnadshavare anmält behov.

Grundskolan 
Elevantalet fortsätter att öka inom grundskola samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och 
ändamålsenliga. Dessa förutsättningar påverkar organisation och kvalitet. Inför ht-19 flyttade 
Parkskolans årskurs 7-9 till lokaler på Naturbruksskolan. Denna lokalisering kommer gälla fram till 
2025. Då är planen att ny skolorganisation är verkställd. Gällande framtida skolorganisation pågår en 
process för att komma till beslut gällande skolornas placering. En arbetsgrupp kring byggnation av F-6 
skola i Killeberg samt F-9 skola i Lönsboda har bildats. Gruppen har träffats regelbundet under hösten 
2019.

1 juli 2018 infördes obligatorisk prao och handhavandet av det har inneburit behov av 20% utökning 
av SYV. Praon ska omfatta sammanlagt 10 dagar i årskurs 8 och 9.  Målsättningen är att långsiktigt 
skapa en prao med kvalitet och som välkomnar det lokala näringslivet att vara med och utveckla 
verksamheten. För att underlätta arbetet med Prao har ett verksamhetssystem för detta arbete 
implementerats - samverkan.nu.

Statsbidraget Likvärdig skola ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och 
grundskola. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser. 
Osby kommun ansvarar själva för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser statsbidraget ska finansiera. Detta arbetet påbörjades under hösten 2018 och har sedan 
fortsatt under 2019. Arbetet kommer att fortsätta även 2020. Under 2020 kommer detta statsbidraget 
för likvärdighet även att inkludera statsbidraget för lågstadiesatsningen. Lågstadiesatsningen syftar till 
att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge eleverna mer lärartid.



Fritidshemmen 
Osby kommun har under 2019 varit beviljade statsbidrag för Fritidshemssatsningen som använts för 
att förstärka antalet tjänster på fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.

Barn- och elevhälsan 
Den centrala Barn- och elevhälsan har omorganiserats under 2019. Dels har medarbetarna fått en 
områdeschef som närmsta chef istället för två områdeschefer som det varit innan. Dels har det startats 
upp ett utvecklingsarbete där de förebyggande och hälsofrämjande insatserna ska stärkas. 
Medarbetare inom den centrala Barn- och elevhälsan har hållit olika utbildningar under året, som t.ex. 
TACK-utbildning och utbildning inom pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Arbetet med Osbymodellen har startat upp och processledare har som uppgift att ta fram ett förslag på 
Osbymodell. Det är två förvaltningar, Barn och utbildning samt Hälsa och välfärd, som har fått 
uppdraget av respektive nämnd. Syftet är att dels förhindra utanförskap Osbys kommuninvånare och 
dels en väg in, i den mening att kommuninvånare bara ska behöva närvara på ett möte för att ärendet 
ska kunna gå vidare inom kommunen.

Gymnasiet och vuxenutbildningen
Från 1 juli 2019 ersattes Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val av Programinriktat 
val enligt Skollagen 17 kap §16. Programinriktat val är inriktad mot både ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program. Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till 
Programinriktat val erbjuds programmet.

Från läsåret 2019/2020 startade Yrkesskolan de nationella programmen Fordonsvård och 
godshantering för gymnasiesärskolan samt Fordons- och transportprogrammet för 
Introduktionsprogrammet. Efter omvärldsanalys är det dessa program som kommer leda Yrkesskolans 
elever till en bransch där det råder brist på arbetskraft. Fordonsvård och godshantering samt Fordons- 
och transportprogrammet kommer att vara lärlingsprogram där minst 50% av utbildningstiden kommer 
vara arbetsplatsförlagd

Vuxenutbildningen kommer bland annat att fortsätta utveckla sin distansutbildning för Osbys 
kommunmedborgare där studenter inte måste sluta jobba helt eller delvis för att fortbilda sig. Arbetet 
med att korta köerna till SFI har fortsatt, genom att öka genomströmningen och kartlägga studenterna 
för att hitta rätt studienivå snabbare.

Naturbruksgymnasiet stängde ner och avslutade sina utbildningar och program 14 juni 2019 då de 
sista eleverna tog studenten. Viss avveckling av inventarier har fortsatt under hösten 2019.

Det ökade elevintaget gör att det finns viss lokalbrist för gymnasiet- och vuxenutbildningen. Störst brist 
är det på stora klassrum som rymmer upp emot 30 elever, vilket inte behövts innan i lika stor 
omfattning. Om elevintaget blir lika stort inför läsåret 20/21 kommer problem att uppstå kring 
lokalbehov.

Kultur- och fritidsenheten
Flera av kultur- och fritidsanläggningarna i kommunen har nått sin tekniska livslängd och står därmed 
inför stora utmaningar. Enheten förstärker under året sitt samarbete med fastighet och fortsätter 
arbetet med att ta fram hållbara förslag för sim- och ishall, möteslokaler och bibliotek.

Föreningsstödet förstärks under året med fokus på driftstöd till de föreningar som har stora 
anläggningar. Under året kommer vi fortsätta utveckla det digitalt system som vi har för att söka och 
hantera föreningsstöd vilket kommer underlätta handläggning och service.

Under 2018 togs en ny biblioteksplan fram som tydliggör folkbiblioteks demokratiuppdrag och roll 
gällande läsfrämjande, integration och tillgängliggöra av den digitala tekniken. Under året har arbetet 
påbörjats utifrån de förutsättningar som ges.

Fritidsgårdarna utökar sitt trygghetsskapande arbete och arbetet med den drogförebyggande metoden 
Öckerömetoden.  Det kommer dock avslutas men vi kommer att fortsätta köpa in 
drogvaneundersökningen under 2020.

Som ett led i att stärka det förebyggande arbetet kommer Kultur och fritid under året även att utöka det 
uppsökande arbete mot barn och ungdomar för att skapa sunda relationer och öka skyddsfaktorer för 
barn i riskzonen. Målet är att arbetet ska leda till att fler barn och ungdomar får stöd i ett tidigt skede 
och att utanförskap förhindras.



Simhallarna fortsätter sina populära aktiviteter som simskola, babysim och vattengympa. Ishallen 
kommer under året att vidareutveckla arbetet med att låna ut skridskor så att fler barn och unga har 
möjlighet att nyttja och upptäcka ishallen.

Kultur har de senaste åren fått stöd till lovverksamhet för barn och unga från socialstyrelsen, denna 
fortsätter även under 2020 om vi blir tilldelade medel och vidareutvecklas utifrån behov och önskemål 
från barn och unga. Arbetet med att arbeta tematiskt över verksamhetshetsgränser fortsätter under 
2020.

Under hösten har ett pilotprojekt genomförts som vi kallar rörelsekul på Hasslaröd där vi tillsammans 
med Skåneidrotten genomfört aktiviteter efter skoltid och innan barnen blivit hämtade från fritids. 
Projektet har slagit väl ut och vi jobbar för att ta detta vidare till hela kommunen under 2020.

Antal sökande till musikskolan har ökat de senaste åren. Det finns över 100 sökande på väntelistan. 
Flest sökande finns till sång, gitarr och piano. Framtida rekryteringar är viktiga för att kunna behålla 
hög kvalitet på undervisningen och utveckla verksamheten.

Enheten kommer att fortsätt jobba med olika teman och har en verksamhetsplan med nya mål som 
blev klara under 2019. Vi kommer att uppdatera vår HBTQ certifiering under 2020 för hela Kultur och 
fritid.

Barn- och familjeenheten 
Socialstyrelsen vill genom stimulansmedel stärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Osby kommun har sedan 2017 förstärkt såväl arbetsledning som administrativt stöd. 
Båda tjänsterna har dock varit vakanta under delar av året och pågående besparingskrav påverkar 
beslut om återbesättning av arbetsledning.

Ett nytt ledningssystem för kvalitetsarbete är framtaget och beslutat. Ledningssystemet ska användas 
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Handläggningen och insatserna för ensamkommande barn har förts in i enheten med intentionen att 
alla barn i kommunen ska behandlas lika. Ett gediget arbete har gjorts inom detta område under 2019.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Beskrivning

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande.
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun.
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.



Trygghet hela livet

Beskrivning

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Nämndsmål

Mål:
Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Nämndmål:
Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Indikatorer Mål

Antal undervisningstillfällen i naturen på varje förskola. 3

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

Antal deltagartillfällen för barn och unga i idrottstillfällen. Skillnad pojkar/flickor.

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

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

Nämndmål:
Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, 
kommunikation och skapande.

Indikatorer Mål

Andel elever i förskolan och grundskolan som dagligen använder digitala verktyg i sitt lärande

Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev.

Meritvärde elever åk 9.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram.

Andel på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare.

Antal aktörer skolorna samarbetar med i näringslivet kring PRAO och APL.

Nöjdhet kring skolans attityder till företagande i kommunen.

Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes 
situation skulle kunna förändras.

Antal besök på kulturarrangemang, bibliotek och musikskola.

Antal e-tjänster och digitala lösningar.

Nämndmål:
Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina 
förutsättningar.

Indikatorer Mål

Vårdnadshavare upplever att deras barn får det stöd de behöver på förskolan.

Lärare anpassar undervisningen efter elevers olika förutsättningar.

Elever anser att de får hjälp av sina lärare och får svårare uppgifter om de behöver.



Indikatorer Mål

Vårdnadshavare upplever att deras barn får det stöd de behöver för att nå kunskapskraven.

Nöjdhet av stödet från socialtjänsten.

Andel ungdomar som besöker fritidsgårdarna.

Andel ungdomar som har tagit del av ungdomsarbete.

Nyckeltal och statistik

Grundskola

Antal elever

 Budget 2019 Budget 2020

Antal elever grundskola 1 322 1 364

Antal elever grundsärskola 11 15

Antal elever förskoleklass 158 158

Antal elever fritidshem 588 603

De budgeterade elevantalen är baserade på en elevprognos som är gjord i samband med budgetarbetet under våren 2019. De 
faktiska elevantalet kan därför skilja sig mot det verkliga elevantalet.

Antal elever per skolenhet Vårterminen 2020 Höstterminen 2020 Budget 2020 (genomsnitt)

Hasslarödsskolan F-6 309 294 302

Hasslarödsskolan 7-9 213 231 222

Klockarsskogsskolan F-3 184 179 182

Parkskolan F-6 281 295 288

Parkskolan 7-9 106 108 107

Killebergsskolan F-6 110 111 111

Örkenedskolan F-9 311 311 311

1 514 1 529 1 522

De budgeterade elevantalen är baserade på en elevprognos som är gjord i samband med budgetarbetet under våren 2019. De 
faktiska elevantalet kan därför skilja sig mot det verkliga elevantalet.

Förskola

 Budget 2019 Budget 2020

Antal barn förskola 599 629

Antal barn pedagogisk omsorg 42 30

Gymnasieskola

 Budget 2019 Budget 2020

Antal elever Ekbackeskolan (inkl. IM) 451 420 (51 elever IM)

Antal elever Naturbruksgymnasiet 18 0

Antal elever Yrkesskolan 28 37



Ekonomi

Driftredovisning

Tkr Budget 2019 Budget 2020

Intäkter 108 849 100 762

Personalkostnader 293 148 301 730

Lokalkostnader 38 664 33 443

Övriga kostnader 127 601 123 457

Summa kostnader 459 413 458 630

Nettobudgetram -350 564 -357 868

Kapitalkostnader 20 952 20 952

Driftnetto -371 516 -378 820

Kostnad/invånare (kr) 28 011 28 562

Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-06-10 en budgetram på 
357 868 tkr, vilket innebär en ökning med 3 500 tkr jämfört med budgetramen 2019. Förvaltningens 
förslag till budgetram för 2020 som presenterades under våren 2019 låg cirka 20 000 tkr över 2019 års 
budgetram. De största skillnaderna jämfört med 2019 års budget är följande:

 Minskade intäkter migrationsverket (etableringsersättning, ersättning asylsökande, ersättning 
ensamkommande barn och ungdomar)

 Ökade kostnader undervisning grundskola (fler klasser, ökat antal tjänster specialpedagog)
 Ökade kostnader undervisning gymnasiet
 Ökade kostnader interkommunala ersättningar och bidrag

Under hösten har områdeschefer och enhetschefer haft i uppdrag att se över respektive 
budgetområden igen vilket har resulterat i att de budgeterade personalkostnaderna har minskat med 
cirka 4 000 tkr. För att uppnå detta har tjänstledigheter har lagts in i budgeten, vakanta tjänster har 
plockats bort samt att alla tänkbara statsbidrag har räknats in i budgeten för att finansiera tjänster. 
Samtidigt har budgetnivåerna på interkommunala ersättningar och bidrag setts över och har vissa fall 
kunnat sänkas. Under hösten kunde det även konstateras att de intäkter från migrationsverket som 
Barn- och utbildningsnämnden hade budgeterat under våren förväntas bli betydligt lägre än 
budgeterat. Totalt handlar det om cirka 5 500 tkr i lägre intäkter än i vårens budgetförslag, vilket i sig 
är betydligt lägre än 2019 års intäkter.

För att nå en budget i balans har samtliga budgetutrymmen för okända placering inom Barn- och 
familjeenheten plockats bort. Den budget som är lagd är helt baserad på de placeringar som finns i 
dagsläget. Budgetutrymme för ökade antal barn och elever i annan kommun och på fristående enheter 
är också borttaget. Totalt innebär detta en minskad budget med cirka 6 000 tkr på placeringar och 
interkommunala ersättningar och bidrag. I enlighet med budgetgruppens arbete har 
anpassningsuppdrag lagts in under följande verksamheter: gymnasieskolan (2 000 tkr), 
fritidshem/förskoleklass (1 250 tkr), kultur och fritid (1 500 tkr). Anpassningsuppdrag finns även inom 
förskolan (1 000 tkr) och förvaltningsövergripande administration (2 300 tkr). Under följande rubriker 
finns förändringar jämfört budget 2019 samt anpassningsuppdrag beskrivna,

 

 



Förvaltningsledning och administration

 Budget 2019 Budget 2020

Barn- och utbildningsnämnd 798 1014

Ledning och administration 435 3309

1 233 4 323

Under 2019 har ett anpassningsuppdrag på cirka 5 000 tkr ingått i budgeten för ledning och 
administration. I 2020 års budget är anpassningsuppdraget cirka 2 300 tkr, vilket förklarar avvikelsen 
mellan 2019 och 2020. Avvikelsen beror även på kostnader för en tjänst som 
informationssäkerhetssamordnare som fördelas mellan förvaltningarna. De ökade kostnaderna för 
Barn- och utbildningsnämnden beror delvis på införandet av en 2:e vice ordförande.

Grundskola

 Budget 2019 Budget 2020

Områdeschef grundskola 23 463 22 440

Skolskjuts 9 618 10 294

Hasslarödsskolan F-6 19 952 19 898

Hasslarödsskolan 7-9 16 764 17 137

Klockarskogsskolan F-3 13 803 13 968

Parkskolan F-3 20 190 23 545

Parkskolan 4-9 8 645 8 251

Visseltoftaskolan F-6 1 865 0

Killebergsskolan F-6 6 851 8 064

Visslan 97 0

Örkenedskolan F-9 23 377 23 802

Modersmålsundervisning 2 490 2 894

147 115 150 293

De största förändringarna inom verksamhetsområdet grundskola jämfört med föregående år är 
följande:

 Ökade kostnader undervisning (fler klasser, ökat antal tjänster specialpedagog) +1 800 tkr
 Ökade kostnader grundsärskola (fler elever och elever på skolenheter utan befintlig 

grundsärskola) +1 000 tkr
 Minskade intäkter migrationsverket +2 000 tkr
 Minskad budget interkommunal ersättning och bidrag  -800 tkr
 Anpassningsuppdrag fritidshem/förskoleklass -1 250 tkr

Under 2020 kommer arbetet med att se över organisationen inom fritidshem och förskoleklass att 
fortsätta i enlighet med KS beslut 2019-11-25 i syfte att minska kostnaderna.

 

 

 



Förskola

 Budget 2019 Budget 2020

Förskola centralt 9 023 8 045

Toftagården 2 103 2 123

Regnbågen (fd Hemgården) 4 740 4 986

Klockarskogsgården 5 390 6 225

Gamlebygården 3 241 3 284

Lönnegården 13 340 14 105

Hasselgården 6 185 6 360

Trulsagården 6 100 6 506

Ängsgården 4 908 4 315

Solklinten 7 233 6 500

Uteförskolan 1 280 1 298

Nya Klintgården 3 052 3 174

66 595 66 921

I jämförelse med föregående år är de största förändringarna inom verksamhetsområdet förskola 
följande:

 Utökning av antalet avdelningar i Osby och Lönsboda +1 500 tkr
 Minskning med en tjänst Ängsgården -600 tkr
 Tillfällig stängning av pedagogisk omsorg i Osby tätort +1 000 tkr
 Minskade intäkter migrationsverket +750 tkr
 Statsbidrag mindre barngrupper räknas med i budgeten -500 tkr
 Minskat statsbidrag maxtaxa +400 tkr
 Anpassningsuppdrag -1 000 tkr

Gymnasieskolan

 Budget 2019 Budget 2020

Områdeschef gymnasiet 56566 53529

Ekbackeskolan, inkl. Calcio 3640 7257

Introduktionsprogrammet (IM) 7175 8583

Naturbruksgymnasiet 4194 0

Yrkesskolan 17 -834

Vuxenutbildningen 7651 9328

79243 77863

I jämförelse med föregående år är de största förändringarna inom verksamhetsområdet 
gymnasieskola/vuxenutbildning följande:

 Nedläggning av Naturbruksgymnasiet -4 200 tkr
 Minskade intäkter från migrationsverket IM och vuxenutbildning +5 000 tkr
 Minskade intäkter Ekbackeskolan +2 500 tkr
 Minskad budget interkommunal ersättning och bidrag -2 000 tkr
 Anpassningsuppdrag -2 000 tkr



Barn-och familjeenheten

 Budget 2019 Budget 2020

Placeringar 14 705 12 530

Öppenvård 4 252 4 398

Handläggning Barn och unga 5 122 7 541

Familjerätt 996 1 016

Övrigt 1 646 1 462

Flyktingverksamheten -2 869 -2 503

23 852 24 444

I barn- och familjeenhetens budget för 2020 är en tjänst på familjehuset fortsatt vakant. Dessutom är 
tjänsten som förste socialsekreterare vakant under en del av året. Även kända tjänstledigheter är 
inlagda i personalbudgeten. Förändringarna jämfört med 2019 års budget är följande:

 Minskat statsbidrag från migrationsverket avseende ensamkommande +4 500tkr
 Minskade kostnader ensamkommande -3 000 tkr
 Minskat statsbidrag socialstyrelsen +600 tkr
 Minskad budget placeringar -2 200 tkr

Budgeten för okända placeringar är borttagen i 2020 års budget, vilket innebär att nya, okända 
placeringar med största sannolikhet kommer att leda till att budgeten för placeringar överskrids.

Kultur och fritid

 Budget 2019 Budget 2020

Kultur- och fritidsadministration 4392 3821

Extern programverksamhet och projekt 1339 278

Stöd till föreningar 6422 6072

Ishall 3553 3978

Sim- och sporthallar 4834 5284

Bibliotek 5425 6100

Fritidsgårdar 2635 2714

Musikskola 3928 4073

32528 32320

Inom kultur- och fritidsenheten är de största förändringarna jämfört med föregående år följande:

 Utökning med en tjänst i simhallen +450 tkr

I övrigt består kostnadsökningarna främst av ökade hyror. Bland annat ökar hyreskostnaderna på 
biblioteket och ishallen.

I kultur- och fritidsenhetens budget för 2020 ingår ett anpassningsuppdrag på 1 500 tkr i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2019-11-25. Anpassningsuppdraget är fördelat på följande sätt:

 Minskning av föreningsbidraget 350 tkr (extra bidrag)
 Minskade kostnader bowlinghallen 220 tkr
 Allmänt anpassningsuppdrag 930 tkr

 



Internbudget per verksamhet 5 positioner

Internbudget per verksamhet

Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2019 Budget 2020

4 Kultur och fritid

40000 Fritidsadministration 2 776 1 954

40110 Högtidsgrupp 75 75

42000 Underhåll fastighet och anl KoF 100 100

42110 Idrottsplatser 10 10

42140 Konstgräs Osby IP 50 50

42150 Idrottsanläggningar -194 -38

42160 Ishall 1 814 2 002

42400 Vaktmästarorganisation 1 739 1 976

42500 Bowlinghall 503 209

42900 Sim- och idrottshallar 4 834 5 284

42990 Övriga fastigheter KoF 41 212

44000 Fritidsgårdar 2 635 2 714

44030 Öckerömetoden 95 0

44050 Drogförebyggande arbete 594 0

44110 Fritidslokaler 650 503

46100 Biblioteksverksamhet 4 970 5 610

46120 Vuxenverksamhet bibliotek 340 340

46130 Barnverksamhet bibliotek 115 150

46150 Medborgarhuset Lönsboda 458 248

46200 Statsbidrag bokinköp 0 0

46350 Konsthall Osby bibliotek 70 70

46500 Programverksamhet kultur 121 121

46530 Kulturpris 12 12

46700 Sommarkul 372 0

46701 Drogförebyggande arbete 0 572

47001 Bidrag samlingslokaler 1 750 1 750

47002 Drift- och lokalbidrag 2 062 2 062

47003 Aktivitetsstöd LOK 845 845

47004 Projekt- och arr.bidrag 90 90

47005 Bidrag lika möjligheter 40 40

47006 Bidrag kultur- och 
fritidsverksamhet 565 565

47007 Bidrag föreningsinvesteringar 300 300

47008 Bidrag studieförbund 420 420

47009 Extra bidrag 350 0

49100 Musikskola 3 928 3 718

60 Barn- och utbildningsförvaltning

6001 Anpassningsuppdrag -5 070 -2 749

60100 Barn- och utbildningsnämnd 798 1 014



Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2019 Budget 2020

60200 Utbildningskontor 4 425 4 789

60210 Skolutveckling 676 854

63 Fritidshem/förskoleklass

63000 Firitidshem 9 829 8 679

63100 Förskoleklass 6 312 6 088

63900 IKE förskoleklass 240 160

63950 IKE fritidshem 2 560 2 730

64 Grundskola

64000 Lokal administration grundskola 9 296 9 922

64010 Måltider grundskola 64 64

64100 Grundsärskola 4 146 3 998

64160 Elevassistent grundsärskola 2 719 3 505

64210 Elevhälsa 2 280 2 462

64220 Skolkurator 1 715 1 886

64240 Logoped 289 296

64250 Skolpsykolog 407 250

64260 Elevassistent 5 751 5 408

64300 Skolskjuts grundskola 9 618 10 294

64400 Lokaler/inventarier 12 996 13 273

64500 Undervisning 65 821 67 178

64510 Förberedelseklass -721 1 126

64520 Modersmålsundervisning 2 490 2 894

64530 SvA 2 421 2 846

64600 Läromedel 2 207 2 247

64650 Skolbibliotek 1 231 1 285

64700 SYV 527 606

64800 Fortbildning 10 131

64900 IKE grundskola 8 170 7 470

64910 IKE Visslan -3 262 -3 441

65 Gymnasiet

65000 Administration 3 259 4 348

65010 Kök 510 451

65020 Marknadsföring gymnasiet 310 310

65050 Antagningsnämnd 55 55

65100 Gymnasiesärskola 9 000 9 680

65110 Calcio 5 691 2 804

65210 Elevhälsa 445 479

65220 Kurator 620 556

65260 Elevassistent 353 0

65300 Ekonomiskt stöd till elev 
(skolskjuts) 2 365 2 400

65400 Lokaler/inventarier 4 917 2 632

65500 Undervisning 29 919 30 428



Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2019 Budget 2020

65600 Läromedel 3 922 3 215

65700 SYV 825 911

65800 Fortbildning 0 0

65900 IKE gymnasiet 11 200 11 101

65910 IKE Naturbruksgymnasiet -2 431 0

65930 Elevhem Naturbruksgymnasiet 604 0

66 Vuxenutbildningen

66000 Administration 
vuxenutbildningen 1 851 1 774

66050 Yrkesvux 138 24

66100 Särvux 47 24

66200 SFI 754 2 974

66310 Lärcenter 2 769 2 988

66400 Lokaler/inventarier 1 841 1 283

66520 YH Svets 298 285

67 Yrkesskolan

67000 Administration yrkesskolan 983 697

67020 Marknadsföring 15 0

67210 Elevhälsa 54 60

67220 Kurator 60 76

67260 Elevassistent 391 802

67400 Lokaler/inventarier 1 080 2 448

67500 Undervisning 4 348 5 397

67600 Läromedel 440 940

67700 SYV 106 123

67800 Fortbildning 0 0

67900 IKE Yrkesskolan -7 495 -11 400

69 Förskola

69000 Administration förskola -3 802 -3 065

69050 Öppen förskola 524 528

69090 Pedagogisk omsorg 3 771 2 302

69250 Logped förskolan 295 301

69260 Resurspool 2 998 2 934

69400 Lokaler/inventarier 6 766 6 631

69500 Pedagogisk personal 50 003 52 183

69600 Lekmaterial/förbrukning 304 315

69800 Fortbildning 139 0

69900 IKE förskola 6 000 6 200

78 Barn och familj

78010 Ledning Barn och familj 1 583 1 356

78020 Bilpool 63 106

78200 Handläggning Barn och familj 5 122 7 541

78210 HVB-placeringar 6 300 4 670



Verksamhet  (4-5 pos vht, belopp 
tkr) Budget 2019 Budget 2020

78220 Placering konsulentstödda 
familjehem 3 380 660

78230 Placering familjehem 3 800 6 199

78240 Öppenvård 1 180 1 022

78250 Familjehuset 3 072 3 376

78260 Vårdnadsöverflytt 1 225 1 002

78500 Familjerätt 996 1 016

79 Flyktingverksamheten

79130 Ensamkommande barn, tolk 40 0

79150 Ensamkommande barn, HVB-
placering 200 0

79160 Ensamkommande barn, plac 
fam.hem 3 981 3 301

79170 Ensamkommande barn, 
placering kons.fam.hem 1 587 500

79180 Ensamkommade barn 
öppenvård 876 100

79201 Boende Villa Eken 489 0

79210 God man, kostnad 
ensamkommande 313 561

79220 Flyktingmottagande -10 355 -6 965

350 569 357 868

Investeringsbudget

Projekt 
nr Projektnamn 2020 (tkr) 2021 (tkr) 2022 (tkr) Åter KS

1603 Ny förskola Osby, inventarier 2 000 0 0

1604 Ny förskola Lönsboda, inventarier 1 600 0 0

1602 Inventarier Örkenedskolan 0 0 2 000

xxxx Inventarier förskola Visseltofta 200 0 0

xxxx Inventarier förskola och grundskola Killeberg 0 2 000 0

xxxx Inventarier 7-9 skola i Osby 0 0 3 000

xxxx Inventarier F-6 skolor Osby 0 0 500

xxxx Inventarier förskola 3 och 4 Osby 0 0 1 600

xxxx Verkstadsinventarier Yrkesskolan 220 220 0

xxxx Inventarier matsal Örkenedskolan 500 0 0

xxxx Inventarier nya klassrum Ekbackeskolan 200 0 0

xxxx Skurmaskin Lönsboda simhall 75 0 0

xxxx Ljudanläggning Osby simhall 100 0 0

xxxx Matthiss Lönsboda sporthall 75 0 0

xxxx Granulatfällor 70 0 0

xxxx Utlåningsautomater 90 0 0

Totalt 5 130 2 220 7 100



Framtid

Från och med den 1 januari 2019 är förvaltningsorganisationen förändrad och barn- och 
utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten.

Förvaltningschefen med sin ledningsgrupp organiserar för en effektiv förvaltning med hög kvalitet för 
kommunens medborgare. Arbetet med värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt inom 
förvaltningens alla verksamheter, systematiskt kvalitetsarbete och digitaliseringen är prioriterade 
områden.

Förvaltningen har en beslutad Digitaliseringsstrategi för 2018–2020 som ska utvärderas och revideras. 
Strategin beskriver både infrastruktur och kompetensutveckling för att utveckla arbetet med 
digitalisering på alla nivåer.

Skolverket har i en riktad insats för ”Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers mottagande och 
lärande” beviljat Osby kommuns skolor ett bidrag 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.

En gemensam och bättre barn- och elevhälsa organiseras samtidigt som arbetet med att utveckla ett 
barnrättssystem fortsätter tillsammans med förvaltningen Hälsa och välfärd.

Osbymodellen håller på att tas fram med hjälp av processledare. Det är två förvaltningar, Barn och 
utbildning samt Hälsa och välfärd som har ansvar att arbeta fram Osbymodellen och syftet är att 
förhindra utanförskap för våra kommuninvånare samt "en väg in" i det att kommuninvånare bara ska 
behöva gå på ett möte och förklara sitt ärende.
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Bidrag och bidragsbelopp till fristående verksamhet 2020
Dnr BUN/2019:359 043  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-12 beslut om budget för 2020. Utifrån detta beslut 
fattar Barn- och utbildningsnämnden beslut om internbudget och fastställer bidragsbelopp 
(grundbelopp) till fristående skolor och enskilda verksamheter inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola för 2020.

Beslutsunderlag

Bidragsbelopp till fristående skolor och enskilda verksamheter 2020

 

Beslutet skickas till 

Controller Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Andersson Cindy Balte 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 
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Datum

2019-11-15 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Cindy Balte 
0479528235 
cindy.balte@osby.se 

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

Prislista interkommunal ersättning 2020
Dnr BUN/2019:360 043  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för interkommunal ersättning för 
2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-12 beslut om budget för 2020. Utifrån detta beslut 
fattar Barn- och utbildningsnämnden beslut om internbudget för 2020. Internbudgeten 
ligger till grund för beräkningen av interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola för 2020.

Beslutsunderlag

Prislista interkommunal ersättning 2020

 

Beslutet skickas till 

Controller Barn- och utbildning 

Eva Andersson Cindy Balte 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Datum

2019-12-09 
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Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

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

Lokal Visseltofta förskola
Dnr BUN/2019:298 632  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att viljeinriktningen för ny förskolelokal i 
Visseltofta är att flytta befintliga förskolelokaler i Killeberg till Visseltofta. Denna 
viljeinriktning meddelas Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Toftagårdens förskola har under en längre tid varit i stort behov av att lokalen ska 
anpassas till en modern förskola med en god inomhusmiljö.

I Killeberg står det numera tomma förskolelokaler, dessa lokaler är väl anpassade för att 
bedriva förskoleverksamhet i. För att erbjuda både barn och personal en god fysisk 
arbetsmiljö samt en pedagogisk lärmiljö för barnen skulle en idé vara att flytta befintliga 
förskolelokaler i Killeberg till Visseltofta.  

Beslutsunderlag

Barnkonsekvensanalys, daterad 2019-09-12

Ärende

Den fysiska inomhusmiljön på Toftagårdens förskola är i behov av utveckling så att 
inomhusmiljön skapar de bästa möjliga förutsättningarna så att varje barn kan utvecklas 
rikt och mångsidigt. Inomhusmiljön behöver utvecklas så att personalen på förskolan kan 
utföra sitt arbete väl och att arbetsgivaren kan förebygga ohälsa, olycksfall och skapa en 
god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Möjlighet till utveckling och lärande för barnen påverkas av förskolans fysiska miljö, hur 
tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom- och utomhus. En god fysisk och 
pedagogisk lärmiljö lockar barnen till utforskande och lek inom läroplanens samtliga 
målområde.

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Fastighetschef, Anders Edwall

Förvaltningschef Barn- och utbildning

Områdeschef förskola

Eva Andersson Christel Torstensson 
Förvaltningschef Områdeschef förskola 



Barn och utbildningsförvaltningen

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 skolnämnden redovisas 
under rubriken Beslutsunderlag.

Nedanstående checklista avser ärendet:

Datum 2019-09-12
Ärenderubrik Lokal Visseltofta
Diarienummer BUN/

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

Ja

Nej

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

3 Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)

x

4 Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling 
främjas (artikel 6)

x

5 Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med 
funktionsnedsättning (artikel 6)

x

6 Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12) x

Om svaret på någon/några av frågorna 2 - 6 är nej, utveckla varför:

Nr Förtydligande
2 Idag omfattas inte förskolan av arbetsmiljölagen, därav vilar det stort ansvar på 

huvudmannen. 
6 Beslutet är en organisationsfråga, där barnen inte kan uttrycka sin åsikt.

x







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-13 
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Barn och utbildning 
Fredrik Johnsson 
0479/528 000
fredrik.johnsson@osby.se

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

Bowlinghall Osby kommun
Dnr BUN/2019:285 828  

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn och utbildningsnämnden att fatta beslut 
huruvida uppsägning av hyresavtalet med Pannan fastighetsservice AB och 
Bowlingcenter AB ska ske nytt avtalsskrivande enligt följande alternativ.

1. Säga upp avtalet med både Pannan fastighetsservice AB och Bowlingcenter AB

2. Förlänga avtalet med Pannan fastighetsservice AB och Bowlingcenter AB med 1 
år i avvaktan på beslut på fullmäktigeberedningen med samma tilläggsavtal som 
togs av KS/2016:746.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har ett hyresavtal med Pannan fastighetsservice AB sedan 2011-07-01. 
Lokalen hyrs ut i andra hand till Osby Bowlingcenter AB som bedriver en 
bowlingverksamhet. Osby Bowlingcenter AB är ett privat och vinstdrivande företag med 
serveringstillstånd. Ett avtal skrevs 2017-04-19 mellan Osby kommun och Bowlingcenter AB 
där hyran skulle höjas succesivt och därefter skulle företaget ta över hyreskontraktet direkt 
från Pannan fastighetsservice AB. Idag tar Barn- och utbildningsnämnden kostnaden för såväl 
hyra som avskrivningar för inköp av banorna. 
Den successivt ökande hyran från kommunen har inte Bowlingcenter AB ekonomiskt klarat 
av och ett tilläggsavtal skrevs därför den 2018-12-20, se KS/2016:746 där hyran bestämdes 
ligga kvar på 50 % till och med 30 juni 2020 då avtalet löper ut. 
Osby kommuns investeringar i nuvarande bowlinghall har varit banorna, maskinerna och 
handikapp-rampen som finns utanför byggnaden. Bowlingcenter AB har själva stått för 
renoveringar som exempel kök, handikappanpassning inomhus, golv, inköp av andra 
aktivitetsredskap med mera.
Föreningar som är aktiva i lokalen är tre pensionärsföreningar och två klubbar. En av dessa 
klubbarna är BK kul där medlemmarna är personer med funktionsvariationer. 
Bowlingcenter AB är öppna för att se vilka möjligheter det finns att bowlinghallen flyttar till 
en annan fastighet. Vid eventuell flytt tar det cirka 2-3 veckor att flytta banor och maskiner. 
Det behöver inte påverka spelsäsongen för föreningarna. Det finns 8 banor och alla banorna 
behövs vid en flytt, då sporten vid tävlingar utgår från 8 banor. 

Sex månader innan avtalen löper ut, 2019-12-31, måste det beslutats om Osby kommun ska 
säga upp avtalen med såväl Pannan fastigheter som Osby Bowlingcenter AB. Barn och 
utbildningsnämnden framställt en förfrågan till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en 

http://www.osby.se/
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utredning. Om ingen annan lokal finns att tillgå måste barn och utbildningsnämnden ta beslut 
om att antingen säga upp avtalet med Pannan fastigheter och Bowlingcenter AB eller skriva 
nytt avtal mellan Osby kommun och Pannan fastigheter samt Bowlingcenter AB.

Beslutsunderlag

- Tilläggsavtal Bowlingcenter AB Osby kommun 
2018-12-20, KS/2016:746

- Avtal Bowlingcenter Osby kommun 2017
- Avtal Pannan fastighetsservice AB
- Beslut §131 Bowlinghall Osby kommun 2019-09-

17
- Skrivelse till kommunstyrelsen KS2018/693 
- BUN/2019:285

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

Eva Andersson Fredrik Johnsson
Vik.Förvaltningschef Tf Kultur och fritidschef
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Osby Bowlingcenter AB
556879-3763
Räkenskapsår 2018-07-01 - 
2019-06-30
Period 2018-07-01 - 2019-06-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-11-22 09:26
Senaste vernr A 489 B 140 C 138 D 298 

E 315 F 506 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3000  Försäljning tillverkande produkter A (ofördelad) 3 400,00 3 400,00 7 400,00 

3001  Maskinservice 51 281,20 51 281,20 0,00 

3010  Dricka 114 948,66 114 948,66 132 160,39 

3011  Mat och kakor 241 697,93 241 697,93 235 650,61 

3012  Bowling 1 610 645,67 1 610 645,67 1 678 123,80 

3013  Bowlingtillbehör 8 055,20 8 055,20 11 940,40 

3015  Sprit 55 397,60 55 397,60 66 852,80 

3016  Öl 150 198,40 150 198,40 182 733,20 

3017  Vin 7 936,00 7 936,00 8 927,00 

3018  Cider 26 282,40 26 282,40 31 937,00 

3019  Försäljning övrigt 11 376,16 11 376,16 10 645,16 

3020  Discobowling 0,00 0,00 1 588,00 

3231  Försäljning inom byggsektorn, omvänd 
skattskyldighet moms 21 400,00 21 400,00 0,00 

3540  Faktureringsavgifter 112,00 112,00 202,04 

3541  Faktureringsavgift 6% 1 853,62 1 853,62 1 610,40 

3740  Öres- och kronutjämning 19,89 19,89 -342,63 

Summa nettoomsättning 2 304 604,73 2 304 604,73 2 369 428,17

Övriga rörelseintäkter

3920  Reklamintäkter 10 500,00 10 500,00 17 500,00 

3990  Övriga ersättningar och intäkter 0,00 0,00 14 000,00 

3999  Övriga rörelseintäkter 2,62 2,62 -2 ,90 

Summa övriga rörelseintäkter 10 502,62 10 502,62 31 497,10

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 315 107,35 2 315 107,35 2 400 925,27

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4011  Inköp till Cafe -244 747,60 -244 747,60 -212 177,85 

4013  Inköp av Bowlingtillbehör -11 650,59 -11 650,59 -9 791,27 

4015  Inköp av Öl -52 433,05 -52 433,05 -55 882,70 

4016  Inköp av Sprit -24 329,95 -24 329,95 -21 753,89 

4017  Inköp av Vin -6 018,17 -6 018,17 -2 988,04 

4018  Inköp av Cider -13 049,37 -13 049,37 -15 611,21 

4019  Inköp av Läsk och dryck -8 117,14 -8 117,14 -34 100,04 

4020  Pant Svensk Cater 612,43 612,43 -16,48 

4021  Maskinservice -6 400,00 -6 400,00 0,00 

4535  Förvärv av tjänster från annat EU-land, oreducerad 
moms -3 577,69 -3 577,69 -6 774,13 

4900  Förändring av lager (gruppkonto) 0,00 0,00 5 000,00 

Summa råvaror och förnödenheter -369 711,13 -369 711,13 -354 095,61

BRUTTOVINST 1 945 396,22 1 945 396,22 2 046 829,66

Övriga externa kostnader
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https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3000&toacct=3000&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3001&toacct=3001&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3010&toacct=3010&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3015&toacct=3015&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3018&toacct=3018&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3019&toacct=3019&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3020&toacct=3020&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3231&toacct=3231&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3540&toacct=3540&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3541&toacct=3541&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3920&toacct=3920&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3999&toacct=3999&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4015&toacct=4015&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4016&toacct=4016&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4021&toacct=4021&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4535&toacct=4535&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4900&toacct=4900&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


Osby Bowlingcenter AB
556879-3763
Räkenskapsår 2018-07-01 - 
2019-06-30
Period 2018-07-01 - 2019-06-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2019-11-22 09:26
Senaste vernr A 489 B 140 C 138 D 298 

E 315 F 506 

Period Ackumulerat Period fg år

5010  Lokalhyra -314 716,70 -314 716,70 -202 528,17 

5060  Städning och renhållning -9 230,48 -9 230,48 -9 986,48 

5070  Reparation och underhåll av lokaler 0,00 0,00 -27 206,57 

5090  Övriga lokalkostnader -3 291,88 -3 291,88 -3 275,84 

5210  Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar -9 561,00 -9 561,00 -10 158,65 

5220  Hyra av inventarier och verktyg -5 270,50 -5 270,50 -5 270,50 

5410  Förbrukningsinventarier -115 190,17 -115 190,17 -73 735,50 

5460  Förbrukningsmaterial -78 609,63 -78 609,63 -111 095,34 

5480  Arbetskläder och skyddsmaterial -2 370,40 -2 370,40 -6 669,76 

5520  Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och 
datorer m.m. -688,05 -688,05 25 133,18 

5611  Drivmedel för personbilar -535,66 -535,66 0,00 

5612  Försäkring och skatt för personbilar -1 736,54 -1 736,54 -804,00 

5613  Reparation och underhåll av personbilar -1 100,00 -1 100,00 -4 897,58 

5690  Övriga kostnader för transportmedel -108,00 -108,00 0,00 

5930  Reklamtrycksaker och direktreklam -1 052,00 -1 052,00 -3 604,75 

5980  PR, institutionell reklam och sponsring -1 320,00 -1 320,00 -286,00 

5990  Övriga kostnader för reklam och PR -500,00 -500,00 0,00 

6060  Kreditförsäljningskostnader -860,10 -860,10 -677,90 

6072  Representation, ej avdragsgill 0,00 0,00 -80,36 

6211  Fast telefoni -198,40 -198,40 -2 382,55 

6212  Mobiltelefon -20 052,61 -20 052,61 -13 963,97 

6310  Företagsförsäkringar -5 714,00 -5 714,00 -5 714,00 

6350  Förluster på kundfordringar 0,00 0,00 -137,20 

6530  Redovisningstjänster -42 700,00 -42 700,00 -56 192,20 

6540  IT-tjänster -4 821,68 -4 821,68 -2 887,37 

6560  Serviceavgifter till branschorganisationer -4 800,00 -4 800,00 -5 600,00 

6570  Bankkostnader -19 847,75 -19 847,75 -18 967,28 

6590  Övriga externa tjänster -53 017,82 -53 017,82 -173 684,97 

6950  Tillsynsavgifter myndigheter -5 518,00 -5 518,00 -4 918,00 

6990  Övriga externa kostnader -1 080,00 -1 080,00 -160,00 

6991  Övriga externa kostnader, avdragsgilla -60,00 -60,00 -180,00 

6992  Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -367,00 -367,00 -1 219,50 

6993  Lämnade bidrag och gåvor 0,00 0,00 -1 000,00 

Summa övriga externa kostnader -704 318,37 -704 318,37 -722 151,26

Personalkostnader

7010  Löner till kollektivanställda -1 056 486,18 -1 056 486,18 -1 015 482,62 

7390  Övriga kostnadsersättningar och förmåner 821,00 821,00 0,00 

7412  Premier för individuella pensionsförsäkringar -26 950,00 -26 950,00 0,00 

7510  Lagstadgade sociala avgifter -332 018,00 -332 018,00 -318 773,22 

7532  Särskild löneskatt på pensionskostnader, 
deklarationspost 0,00 0,00 -3 884,00 

7570  Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -15 094,00 -15 094,00 -19 038,00 

7631  Personalrepresentation, avdragsgill 0,00 0,00 -214,27 

7632  Personalrepresentation, ej avdragsgill -6 973,29 -6 973,29 -7 115,18 

7698  Lönebidrag 150 863,00 150 863,00 141 700,00 

Summa personalkostnader -1 285 837,47 -1 285 837,47 -1 222 807,29
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Avskrivningar

7832  Avskrivningar på inventarier och verktyg -37 628,00 -37 628,00 -37 628,00 

Summa avskrivningar -37 628,00 -37 628,00 -37 628,00

RÖRELSERESULTAT -82 387,62 -82 387,62 64 243,11

Finansiella poster

8314  Skattefria ränteintäkter 26,00 26,00 57,00 

8390  Övriga finansiella intäkter 345,00 345,00 0,00 

8420  Räntekostnader för kortfristiga skulder -243,59 -243,59 -1 ,00 

8423  Räntekostnader för skatter och avgifter -719,00 -719,00 -173,00 

Summa finansiella poster -591 ,59 -591 ,59 -117 ,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -82 979,21 -82 979,21 64 126,11

Bokslutsdispositioner

8853  Förändring av överavskrivningar, maskiner och 
inventarier 0,00 0,00 45 000,00 

Summa bokslutsdispositioner 0,00 0,00 45 000,00

Skatt

8910  Skatt på årets beskattningsbara resultat 0,00 0,00 -26 855,00 

Summa skatt 0,00 0,00 -26 855,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 398 086,56 -2 398 086,56 -2 318 654,16

Årets resultat

8999  Årets resultat 0,00 0,00 -82 271,11 

Summa årets resultat 0,00 0,00 -82 271,11

BERÄKNAT RESULTAT -82 979,21 -82 979,21 0,00
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https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8423&toacct=8423&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8853&toacct=8853&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8910&toacct=8910&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


Osby Bowlingcenter AB
556879-3763
Räkenskapsår 2018-07-01 - 
2019-06-30
Period: 2018-07-01 - 2019-06-30 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-11-22 09:26

Senaste vernr A 489 B 140 C 138 D 298 
E 315 F 506 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1220  Inventarier och verktyg 313 815,00 313 815,00 0,00 313 815,00 

1229  Ackumulerade avskrivningar på 
inventarier och verktyg -194 667,00 -194 667,00 -37 628,00 -232 295,00 

Summa materiella anläggningstillgångar 119 148,00 119 148,00 -37 628,00 81 520,00 

Summa anläggningstillgångar 119 148,00 119 148,00 -37 628,00 81 520,00

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

1400  Lager 26 024,00 26 024,00 0,00 26 024,00 

Summa varulager m.m. 26 024,00 26 024,00 0,00 26 024,00 

Kortfristiga fordringar

1510  Kundfordringar 0,00 0,00 55 174,00 55 174,00 

1619  Övriga fordringar hos anställda 821,00 821,00 821,00 1 642,00 

1630  Avräkning för skatter och avgifter 
(skattekonto) 83,00 83,00 -3 279,00 -3 196,00 

1650  Momsfordran 14 141,00 14 141,00 -11 680,00 2 461,00 

1684  Kortfristiga fordringar hos 
leverantörer 361,00 361,00 0,00 361,00 

1710  Förutbetalda hyreskostnader 133 958,35 133 958,35 -107 166,68 26 791,67 

Summa kortfristiga fordringar 149 364,35 149 364,35 -66 130,68 83 233,67 

Kassa och bank

1910  Kassa Osby 35 805,01 35 805,01 -14 692,97 21 112,04 

1911  Kassa Knislinge 1 530,00 1 530,00 0,00 1 530,00 

1930  Checkräkningskonto 32 429,00 32 429,00 -25 255,00 7 174,00 

1940  Bank (övriga konton) 250 000,00 250 000,00 -250 000,00 0,00 

1941  Swish 37,00 37,00 660,00 697,00 

Summa kassa och bank 319 801,01 319 801,01 -289 287,97 30 513,04 

Summa omsättningstillgångar 495 189,36 495 189,36 -355 418,65 139 770,71

SUMMA TILLGÅNGAR 614 337,36 614 337,36 -393 046,65 221 290,71

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2081  Aktiekapital -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 

2091  Balanserad vinst eller förlust -206 101,03 -206 101,03 117 728,89 -88 372,14 

2099  Årets resultat -82 271,11 -82 271,11 82 271,11 0,00 

Summa eget kapital -338 372,14 -338 372,14 200 000,00 -138 372,14

Kortfristiga skulder
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https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1220&toacct=1220&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1229&toacct=1229&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1400&toacct=1400&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1510&toacct=1510&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1619&toacct=1619&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1630&toacct=1630&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1650&toacct=1650&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1684&toacct=1684&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1710&toacct=1710&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1910&toacct=1910&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1911&toacct=1911&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1940&toacct=1940&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=1941&toacct=1941&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2081&toacct=2081&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2091&toacct=2091&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2099&toacct=2099&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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Senaste vernr A 489 B 140 C 138 D 298 
E 315 F 506 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

2440  Leverantörsskulder -222 270,74 -222 270,74 173 162,74 -49 108,00 

2512  Beräknad inkomstskatt -27 005,00 -27 005,00 0,00 -27 005,00 

2514  Beräknad särskild löneskatt på 
pensionskostnader -3 884,00 -3 884,00 0,00 -3 884,00 

2518  Betald F-skatt 42 240,00 42 240,00 -20 240,00 22 000,00 

2648  Vilande ingående moms 33 489,60 33 489,60 -25 945,30 7 544,30 

2650  Redovisningskonto för moms 0,00 0,00 -1 304,00 -1 304,00 

2651  Bokslutsmoms 2 363,38 2 363,38 0,00 2 363,38 

2710  Personalskatt -23 652,00 -23 652,00 16 154,00 -7 498,00 

2730  Lagstadgade sociala avgifter och 
särskild löneskatt -30 018,46 -30 018,46 20 674,00 -9 344,46 

2811  Klientmedelskonto Nox Finans 0,00 0,00 -12,00 -12,00 

2898  Outtagen vinstutdelning 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 

2990  Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter -47 228,00 -47 228,00 47 228,00 0,00 

2999  OBS kontot 0,00 0,00 350,00 350,00 

Summa kortfristiga skulder -275 965,22 -275 965,22 110 067,44 -165 897,78

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-614 337,36 -614 337,36 310 067,44 -304 269,92

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 -82 979,21 -82 979,21

Sida 2(2)

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2440&toacct=2440&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2512&toacct=2512&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2514&toacct=2514&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2518&toacct=2518&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2648&toacct=2648&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2650&toacct=2650&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2651&toacct=2651&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2710&toacct=2710&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2730&toacct=2730&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2811&toacct=2811&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2898&toacct=2898&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2990&toacct=2990&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=030689c4ccbd42499e8d31256bbed8a9&r=gledger&fromacct=2999&toacct=2999&fromdate=2018-07-01&todate=2019-06-30&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Utredning förskola och grundskola i Osby tätort
Dnr SBN/2019:62 291  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utredningen samt 
svaret till återremissen och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att

- Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

- Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna 
organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och 
organisera Hasslarödsskolan till en 7-9 skola.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11, KS/2018:372 §120 följande:

- Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att:

1. Utreda skolornas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
2. Utreda om antalet elever inom F-3 som kan komma bli berättigade skolskjuts.
3. Ta fram kostnadsberäkningar med alternativen av en F-6 på före detta 
Naturbruksgymnasiet och 7-9 skola på Parkskolan.
4. Utföra en omfattande undersökning med kostnadsberäkningar kopplade till 
Hasslarödskolans renoveringsbehov.  

Svar på återremissens frågeställningar återfinns under rubriken ”Ärende”.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 följande:

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en 
tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9-
skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.

http://www.osby.se/
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Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur grundskola samt 
förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar härmed om ett yttrande. Punkten 2 
är ännu ej påbörjade då lokalisering behöver beslutas först. 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrats sig enligt följande över rapporten.  

- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas 
vidare med fler alternativ kring nybyggnad alternativt ombyggnad av F-6 på 
Naturbruksområdet samt nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av 7-9 
parkskolan. Samt med tillägget att undantaget av Uteförskolan där det krävs 
ytterligare utredning om att Uteförskolan ska utgöra en egen enhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till yttrandet.

Då samhällsbyggnadsnämnden begärde ett yttrande kan inte ärendet återremitteras och det 
är heller ej möjligt att återremittera mellan nämnder varpå samhällsbyggnadsförvaltningen 
tolkar återremissen som Barn- och utbildningsnämndens yttrande till rapporten. 

Gällande delen av yttrandet med möjligheten att inrätta ett 7-9 på Parkskolan så svarar 
yttrar sig samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:
Parkskolan har idag 356 elever vilket visat sig vara för många för både lokaler och matsal 
och därför kommer 7-9 att tillfälligt inrymmas på Naturbruk. Enligt rapporten kommer det 
att behövas plats för mellan 400-450 elever i en 7-9 skola och då förutsättningarna inte 
finns har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ej räkna på det alternativet. 

Gällande Uteförskolan, så berör inte Uteförskolans vara eller icke vara denna utredning då 
uteförskolan enbart är en förskoleavdelning vilket ej påverkar rapportens slutsats med att 
en ny förskola behöver byggas vid Klockarskogsskolan.

Beslutsunderlag

Rapport ”Utredning förskola & grundskola i Osby tätort”

Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16 BUN/2019:164
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Ärende

Skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv (Punkt 1)

Förutom socioekonomiska faktorer påverkar även det fria skolvalet elevs placering 
på skola. Att arbeta utjämnande utifrån socioekonomiska faktorer är ett tydligt 
uppdrag för skolan.

Skolval
Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och 
vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså inte bara i 
den kommundel där eleven bor. Hushållens skolval regleras i skollagen. I 10 kap. 30 § av 
skollagen står att ”elever ska placeras vid den av kommunens skolenhet där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att 
en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska 
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola”. Detta 
benämns av Skolverket som ”närhetsprincipen”.

Kompensatoriskt uppdrag
Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera 
elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning. Skolan ska enligt 
”Skollagens portalparagraf” främja alla elevers utveckling och lärande. Samtidigt finns 
många tecken på att skolan i Sverige idag i allt mindre utsträckning ger barn med olika 
förutsättningar lika möjligheter att lyckas i skolan – det som ibland kallas för skolans 
kompensatoriska uppdrag. Barns olika förutsättningar är ett väl be forskat område. Vi vet 
därför ganska väl hur skolan fungerar för barn med olika bakgrunder. Skolan arbetar 
organisatoriskt för att åstadkomma en så bred social blandning av elever som möjligt, ett 
uppdrag som också poängteras av Skolkommissionen.

Socioekonomiska faktorer
Rapporter visar att elevernas socioekonomiska bakgrund sedan slutet av 00-talet har fått 
en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – 
elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors 
betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått 
större betydelse för elevers betyg. Resultat från såväl svensk som internationell forskning 
visar att betydelsen av socioekonomisk bakgrund är betydligt starkare på skolnivå än på 
individnivå. Ju mer homogen elevsammansättningen är desto starkare blir effekten av 
social bakgrund.

Vårdnadshavares utbildningsbakgrund
Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen är 
vårdnadshavares utbildningsnivå. Sambandet mellan vårdnadshavares utbildningsnivå och 
elevernas resultat är förvånansvärt stabila över tid. Trots att den generella 
utbildningsnivån i samhället har höjts, och det stora flertalet i föräldragenerationen har 
gymnasieutbildning, så förändras inte de generella sambanden mellan vårdnadshavares 
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utbildningsbakgrund och deras barns skolprestationer, varken på individnivå eller på 
skolnivå. Sambanden är betydligt starkare på skolnivå där de dessutom har förstärkts.

Migrationsbakgrund
Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda utomlands 
som elever födda i Sverige, men vars vårdnadshavare är födda utomlands. Sett till hela 
denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genomsnittet. Men om man 
förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om eleven anlänt för mindre än sju år 
sedan, till vårdnadshavares utbildningsnivå och om familjen har försörjningsstöd så 
försvinner utländsk bakgrund som förklaring. Det vill säga det är inte svårare för elever 
med utländsk bakgrund att klara skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för 
övrigt har samma förutsättningar som elever med svensk bakgrund.

Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj
Att en elevs vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever 
riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp elever som upplevt krig och 
flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever som på andra sätt upplever 
stora påfrestningar i sina familjer. Eftersom det inte finns statistik över sådana 
omständigheter kan faktorn försörjningsstöd bidra till att fånga in detta.

Familjesammansättningen
Att en elev lever med bara en vårdnadshavare eller bor växelvis hos båda sina 
vårdnadshavare behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan 
eleven ibland få mer hjälp och stöd av sina vårdnadshavare efter en separation. För andra 
elever som bor med en vårdnadshavare kan situationen innebära ekonomiska 
påfrestningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men 
sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte uppnå 
målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnadshavare. Samtidigt 
kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen elever som bor med en 
vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika ut på olika skolor. Därför bör 
man vara uppmärksam på om det verkar bli ett rimligt utfall när man tar med denna 
faktor.

Andra faktorer
De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan antas 
påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgivning, i form av var 
hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens resultat. Ju mer 
socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto starkare blir 
sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans resultat. Denna effekt på 
skolans resultat beror dels på den så kallade kamrateffekten, dels på att studiemotiverade 
elever tenderar att söka sig till vissa skolor. Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan 
samvarierar både med elevens egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala 
bakgrund och hur den gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder. 
Eleverna kan stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom 
elevsammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka 
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förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt och den 
påverkar starkast svagpresterande elever. 
Det finns alltså ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket 
bostadsområde som eleven bor i.

Slutord skolors placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.

En rad studier visar att skolornas elevsammansättning har blivit mer homogen, dvs elever 
med likartad bakgrund samlas genom det fria skolvalet på samma skola i högre 
utsträckning. Det har även blivit större resultatskillnader mellan olika skolor och mellan 
olika elevgrupper, framförallt utifrån social bakgrund.
Skolverket (2006a) har i en tidigare studie närmare analyserat likvärdighetsaspekter. Där 
framgår att skolsegregationen med avseende på föräldrarnas socioekonomiska bakgrund 
har ökat med 10 procent mellan åren 1998 och 2004. 
Skolverket (2006) konstaterar att skolnivåeffekten har tilltagit och att elevens skola har 
fått en ökad betydelse för hur eleverna presterar. En orsak till detta kan vara kontextuella 
effekter som innebär att elevernas resultat påverkas av faktorer i omgivningen, i positiv 
eller negativ riktning. 

Deso-kartor för Osby kommun bifogas.

Källor:

”Skolans nya plats i staden”. Boverket; 2017

”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, Kunskapsöversikt, Skolverket 
2002 

”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”, Kunskapsöversikt, Skolverket 2009 

”Likvärdig utbildning i svensk skola?” rapport 374, Skolverket 2012

”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”, rapport 391, Skolverket 2013

”Socioekonomisk resursfördelning till skolor” SKL 2017 
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Utredning om antal elever inom F-3 som kan bli berättigade skolskjuts 
(Punkt 2)

För att berättigas skolskjuts vid Osby kommuns grundskolor behöver enligt rådande 
skolskjutsreglemente avståndet mellan skola och hem vara följande:
F-3 3 km
4-6 4 km
7-9 5 km
Det går inte att ange specifikt antal elever som i föreslagen skolorganisation blir 
berättigade skolskjuts, men uppskattningen är att det inte kommer innebära behov av 
utökning av antal bussar i förhållande till de som nyttjas i dagsläget.
Vid ny skolorganisation som innefattar två F-6 skolor och en 7-9 skola bör översyn av 
upptagningsområden göras. Förslagsvis blir Osby tätort ett upptagningsområde gällande 
skolskjuts och ingen ordinarie skolskjuts beviljas inom detta område. Utanför detta 
område gäller i sådana fall skolskjutsreglementets regleringar.

Kostnadsberäkningar alternativa placeringar (Punkt 3 - 4)
Förutsättningar
Då återremissyrkandet delvis är taget ur sitt sammanhang har följande antagande fått 
göras för att förutsättningar för kostnadsberäkningar ska kunna utföras. 

Samhällsbyggnad förutsätter att fullmäktigeberedningen är styrande dokument vilket 
innebär att kravet fortfarande finns kvar gällande att det i Osby tätort ska finnas två F-6 
skolor och en 7-9 skola. Samhällsbyggnad gör därmed antagandet att intentionen i 
återremissen innebär att lösningen ska vara kostnadseffektiv varpå följande 
skolorganisation beräknas:

- Parkskolan blir 7-9 skola

- Hasslarödsskolan blir F-6 skola

- Naturbruksgymnasiet blir F-6 skola

- Klockarskogsskolan omvandlas till förskola

Parkskolan 7-9
Parkskolan har idag en kapacitet på ca 340 elever då även modulerna används. Skolkökets 
maxkapacitet är även det 340 elever. Följande åtgärder krävs därmed för att inrätta en 7-9 
skola med ett beräknat framtida elevantal á 450 elever. 

-Rivning moduler som ej är ändamålsenliga
-Fler klassrum och specialsalar.
-Större skolkök och tillhörande matsal.



Sida
7(9)

När modulerna rivs innebär det att det saknas plats för ca 185 elever. Då modulerna idag 
inrymmer ca 75 elever. Utifrån nyckeltal som tidigare använts i utredningen kostar en 
nybyggnad ca 357 000 kr per elev. Det resulterar i att skolan behöver byggas till för en 
uppskattad kostnad av ca 66 045 000 kr. 

Skolköket behöver utökas och byggas till vilket resulterar i ytterligare kostnader då 
ytterligare 110 portioner mat ska tillagas. Då köket inte är anpassat till denna volym krävs 
det generellt större utrymmen i form av kylrum, frysrum, rotfruktsrum, tillagningsytor, 
kokkärl etc. Det innebär att det inte enbart går att titta på att bygga till och därmed ej 
bygga om befintligt kök. Därför kostnadsberäknas tillbyggnaden av köket som en 
totalrenovering samt tillbyggnad. Totalrenovering av ett kök i Parkskolans storlek 
uppskattas enligt nyckeltal från REPAB och SCB till ca 12 000 000 kr. Det krävs även en 
tillbyggnad av ytterligare yta på ca 150 kvm a´ 40 000 kr per kvm vilket innebär en 
uppskattad kostnad på 6 000 000 kr. Total uppskattad kostnad för skolköket är 18 000 000 
kr. 

Idrottshallen är inte ändamålsenlig för idrott för ett högstadium och det resulterar som i 
övriga förslag att en idrottshall behöver byggas. 

Varje elev behöver enligt nyckeltal ca 11,1 kvm skolyta vilket innebär att skolbyggnaden 
behöver bli minst 2053 kvm samt tillkommande teknikutrymmen. Att på befintlig mark få 
plats med en byggnad av den storleken är bekymmersamt. Tänkbar placering i anslutning 
till befintlig skola är grönytan framför sjön. 

Uppskattad totalkostnad för att inrätta Parkskolan till en 7-9 skola är 84 045 000 kr.

Naturbruksgymnasiet F-6

Antalet elever som i framtiden behöver beredas plats i F-6 fram till år 2050 är mellan 676 
– 751 elever. Ökningen beräknas från 2026 öka med 2- 15 %. Detta gör underlaget 
vanskligt men en medelökning blir ca 8,5 % vilket gör att vi antar att antalet elever i 
grundskolan år 2050 uppgår till 718 elever.

Lokalerna på naturbruk behöver därmed ha en möjlighet att ta emot ca 340 elever. I 
dagsläget är Parkskolans 7-9 ca 109 elever och klarar av 150 elever vilket innebär att 
ytterligare plats för 190 elever behöver tillskapas, samt befintliga lokaler 
tillgänglighetsanpassas och renoveras då befintlig lösning enbart är tillfällig.

En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 190 elever och med en kostnad på ca 
357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 67,8 mnkr. Befintliga lokaler 
behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt brandskydd, tillgänglighet, ventilation 
etc. Vi använder oss av nyckeltalen från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för 
kostnader och förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att 
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 mnkr.  
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Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en grundskola F-6 
uppskattas till ca 104 800 000kr. 

Klockarskogsskolan
För att förverkliga ovanstående krävs att Klockarskogsskolan omvandlas till en förskola. I 
dagsläget finns det tre förskoleavdelningar och samhällsbyggnad ser en möjlighet utan 
fördjupade undersökningar kunna utöka förskolan med minst tre, men max fyra 
avdelningar. Det skulle innebära att lokalerna slipper att rivas och de kommer till 
användning. Modulerna plockas bort och hyresavtalet sägs upp. 

En omvandling och renovering av skollokalerna till förskola uppskattas enligt nyckeltalen 
till 15 000 kr per kvm där ytan är ca 1 300 kvm vilket ger en uppskattad 
ombyggnadskostnad på 19 500 000 kr

Sammanfattning
Den totala kostnaden jämfört med förslag till beslut innebär en uppskattad totalkostnad på 
208 345 000 kr som ska jämföras med 177 000 000 kr som är utredningens förslag. 

Det finns stora svårigheter att få plats med ännu en byggnad på Parkskolan för att 
tillskapa en 7-9 skola. 

Renoveringsbehov Hasslarödsskolan
Då mögel upptäckts i delar av LM-byggnaden gör samhällsbyggnad antagandet att det är 
denna upptäckt som återremissyrkandet gäller.  

Det tar ca tre månader att får provsvar gällande vad som ska ske med hela eller delar av 
LM-byggnaden varpå tre scenarier kan uppstå. 
1. Möglet är möjligt att sanera
2. Delar av LM-byggnaden rivs.
3. Hela LM-byggnaden rivs. 

I dagsläget är det ca 550 elever på Hasslarödsskolan och ett framtida 7-9 innebär att det 
kan bli upp till 450 elever. Det innebär då följande; 

Den delen som idag uppvisar mögelförekomst kan rivas och kommer ej att behövas i 
framtiden varpå ett renoveringsbehov ej är aktuellt. Skulle det visa sig att hela LM-
byggnaden är mögelskadad så behövs inte heller den byggnaden för att inrymma ett 
framtida 7-9. Lokalerna i övriga byggnader är tillräckliga för att inrymma ett högstadium. 
Denna bedömning görs utifrån antalet klassrum samt att fritidsverksamhet försvinner då 
ett högstadium ej behöver ett fritids. 

Renoveringsbehovet som är beskrivet tidigare i utredningen är fortfarande aktuell, dock 
med tillägget att en eventuell rivningskostnad för LM-byggnaden tillkommer. 
Rivningskostnaden uppskattas till ca 2 000 000 kr. 
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor 
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så 
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att 
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom 
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef 
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av 
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av 
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort. 
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.

Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats. 

 Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

 Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt 
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9-
skola.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 
följande:

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att 
presentera en tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6.skola, i 
Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att 
projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.

1.2 Problemområde
Elevantalet i Osby kommun ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga 
och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort. 
Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, fastställd av 
kommunfullmäktige den 12 dec 2016, §130, ska en ny 7-9-skola med 
moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor 
och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så 
långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att 
så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom 
var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.

1.4 Avgränsning
Avgränsningen som är gjord är enbart geografiskt, där rapporten enbart 
beskriver Osby tätort.

1.5 Metod
Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef 
BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av 
fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av 
samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort. 
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2 Resultat

2.1 Nulägesanalys grundskolor
Det finns i dagsläget tre grundskolor i Osby tätort:

A. Parkskolan
Parkskolan är idag en F-9 skola med ca 340 elever. Parkskolan har idag 
tillfälliga moduler som inte är ändamålsenliga och upptar delar av 
skolområdet. Matsalens kapacitet är full vilket innebär att mer kost ej kan 
produceras samt att matsalen redan nu är i minsta laget. I övrigt uppfyller 
skolan behoven. 

Parkskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskolan (åk 1-3).

B. Hasslarödsskolan 
Hasslarödsskolan är idag en F-9 skola. Hasslarödsskolan behöver rustas upp 
både gällande ytskikt, ventilation samt fönsterbyte. Idrottshallen är ett 
problem som idag är fullbelagd, då även gymnasiet och andra skolor 
använder idrottshallen. 

Hasslarödsskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskola (åk 4-9)

C. Klockarskogsskolan
Klockarskogsskolan är idag en F-3 skola med ca 195 elever. Delar av 
undervisningen sker i förhyrda moduler och en idrottshall behövs, då det är 
svårt att få tider på Hasslarödsskolan. Lokalerna inrymmer även en förskola 
som är delvis integrerad i grundskolan gällande lokaler. 

Karta som beskriver placeringarna.
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2.2 Elevunderlag grundskola 
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens elever 
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 6-12 samt 
13-15 år. Vi kan enkelt utläsa att majoriteten bor i tre geografiska områden 
(Nordväst, Väster om Osbysjön samt Nordost) och enligt GEO-data ser vi 
även att dagens förskolebarn bor i samma område. 

Det gör att slutsatsen som kan dras är att det bör finnas två F-6 skolor, en på 
västra sidan av järnvägen och en på östra sidan. Det bör även finnas en 7-9 
skola, då eleverna som börjar åk 7 har möjlighet att ta sig längre sträckor till 
skolan.

2.3 Nulägesanalys förskolor 
 Det finns i dagsläget åtta förskolor i Osby tätort:

1. Ängsgården, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det 
finns tre avdelningar.

2. Solklinten, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns 
fyra avdelningar.

3. Hasselgården, där det finns fyra avdelningar.
4. Regnbågen, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det 

finns tre avdelningar.
5. Gamlebygården, där det finns två avdelningar.
6. Klockarskogsgården, där det finns tre avdelningar.
7. Uteförskola (klinten), där det finns en avdelning. (Avvecklades 

hösten 2018)
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8. Klintgården, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det 
finns tre avdelningar.

Under 2019 påbörjas nybyggnation av en ny förskola med tio 
avdelningar vid Rönnebacken. Vilka befintliga förskolor som ska flytta 
in där är ännu ej klarlagt. Rent ekonomiskt bör man försöka avveckla de 
paviljonger som idag hyrs och därefter avveckla de paviljonger som 
Osby kommun äger. 

 

Karta som beskriver placeringarna.

2.4 Barnunderlag förskola
Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens barn 
bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 0-5 år. Vi 
kan utläsa att majoriteten av barnen bor centralt väster om järnvägen samt 
centralt öster om järnvägen. 

Det gör att slutsatsen är att förskolorna som idag är klumpade vid 
Hasslarödsskolan inte bör utökas, snarare minskas där den tillfälliga 
modulen tas bort i framtiden. Vi kan även dra slutsatsen att en ny förskola 
där hemgården idag ligger hamnar fel befolkningsmässigt. En stor förskola 
bör hamna i närheten av klockarskogsskolan. 
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2.5 Förslag framtida grundskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys har tremed den ekonomiska aspekten vad en 
helt ny grundskola kostar att bygga finner denna rapport det rimligast att 
organisera grundskolorna enligt följande.

Parkskolan
Omvandlas till en framtida F-6, där modulerna tas bort. Det innebär enbart 
en mindre upprustning av underhåll för lokalerna samt att idrottshallen 
fungerar till en F-6-skola. Matsal behöver inte heller byggas ut och enligt 
underlag från SCB klarar sig skolan till 2050 med tillströmning av elever. 

Hasslarödsskolan
Omvandlas till en framtida 7-9 skola, Hasslarödsskolan ligger ca 800 m från 
Osby station och det tar 12 minuter att gå eller för den delen 5 minuter att 
cykla. Vilket bedöms som stationsnära? Skolan behöver ny ventilation samt 
renovering av specialsalar, vilket är en underhållskostnad. Inga nya 
specialsalar behövs, då de redan finns befintliga. Elever från Parkskolan 
flyttas hit.
Klockarskogsskolan
Omvandlas till en F-6-skola, där modulerna tas bort. Elever från 
Hasslarrödsskolan F-6 flyttas hit. Skolan byggs till samtidigt som förskolan 
flyttas ut. Även en idrottshall byggs för att avlasta Hasslarödsskolan. 
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2.6 Utredda men avfärdade förslag 
Under utredningens gång har flertalet förslag diskuterats och utretts enligt 
nedanstående:

 Nybyggnation av en ny grundskola 7-9

 Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk

Nybyggnation av en ny grundskola 7-9
Att bygga en helt ny grundskola för 7-9 gör att vi använder oss av 
nyckeltalen som finns utgivna av SKL i handboken ”Produktionskostnad för 
skolor” för att få en grov kostnadsuppskattning. Kostnadsuppskattningen 
baseras på produktionskostnad per elev. Produktionskostnad per elev är 
mellan 350-364 tkr per elev.  Totalt räknar vi enligt prognoserna att vi fram 
till 2050 behöver 5-6 parallella klasser på högstadiet. Det innebär att en ny 
skola bör byggas efter ca 400-450 elever. En uppskattning med en skola med 
425 elever ger en total byggkostnad på 425 elever x 357 000 kr = ca 152 
mnkr.

Dvs en nybyggnad av en helt ny grundskola kostar ca 152 mnkr.

Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej 
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort 
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är 
en f-3 skola. Vid nedläggning av Klockarskogsskolan uppstår ett problem 
enligt analysen av var barn och elever bor. Resultatet innebär att för området 
där flest barn och elever bor får en längre resväg till sin skola då alternativet 
till skolgång blir Parkskolan eller Hasslarödsskolan. 

Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i 
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera 
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar 
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i 
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.

Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 152 mnkr för en nybyggnation, 
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en 
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas. 
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 247 mnkr
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Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk
På Naturbruk finns idag åtta lokaler som kan klassas som klassrum i 
varierande kvalité, vid en överslagsräkning räcker lokalerna till för ca 150 
elever i dagsläget, undantaget specialsalar som saknas. Det innebär att ca 
300 elever till behöver lokaler. Att omvandla lokaler som tidigare enbart 
varit elevboende till klassrum är inte möjligt pga storleken på byggnaderna 
(långa och smala) och byggnadstekniken med tjocka bärande väggar. 

En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 300 elever och med en 
kostnad på ca 357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 107 
mnkr. Befintliga lokaler behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt 
brandskydd, tillgänglighet, ventilation etc. Vi använder oss av nyckeltalen 
från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för kostnader och 
förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att 
förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 
mnkr.  

Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en 
grundskola 7-9 kostar ca 144 mnkr. 

Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej 
längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort 
Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är 
en f-3 skola. Problemet som då uppstår är enligt analysen av var barn och 
elever bor skulle resultera i att området där flest barn och elever bor får en 
längre resväg till sin skola då alternativet blir Parkskolan eller 
Hasslarödsskolan. 

Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i 
området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera 
befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar 
som krävs uppskattas till ca 70 mnkr
Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i 
dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.

Slutsats
Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 144 mnkr för en nybyggnation, 
samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en 
skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas. 
Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca 239 mnkr
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2.7 Förslag framtida förskoleplaceringar
Med ovanstående nulägesanalys och förslaget gällande att förskolan flyttar 
ut från Klockarskogsskolan föreslår utredningen följande:

Ängsgården flyttas till nya Osby förskola.
Solklinten flyttas till nya Osby förskola.
Hasselgården blir kvar.
Regnbågen flyttas till nya Osby förskola.
Gamlebygården blir kvar (möjlig att flytta).
Klockarskogsgården flyttas och det byggs en ny förskola med 8-10 
avdelningar, enligt koncept.
Uteförskolan flyttas till klintgården.
Klintgården blir kvar.

2.8 Sammanfattning förskolor
Detta innebär att i framtiden behövs följande förskolor.

- Osby nya förskola
- Hasselgården
- Nya klockarskogsgården
- Klintgården
- Gamlebygården

2.9 Ekonomi
Kostnadsuppskattningar är enligt nedan:

Kostnader enligt valt förslag:

Nybyggnad:
Förskola vid klockarskogsskolan 8 Avd. Totalkostnad ca 82 MSEK
Tillbyggnad:
Bygga till vid Klockarskogsskolan för att inrymma F-6. Totalkostnad 50 
Mnkr (Väldigt grov, beroende på vad som behövs byggas till alt. Renoveras). 
Ny idrottshall ca 25 mnkr
Renovering:
Renovera Hasslarödskolan, beroende på omfattning beräknas till 20 mnkr. 
Inklusive ny ventilation och renovering specialsalar.
Totalt 165 mnkr
Rivning:
Moduler vid parkskolan Ca 2 mnkr
Modul klockarskogsskolan Ca 250 tkr
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2.10 Förutsättningar
Förutsättning för att detta ska genomföras innebär följande:
En ny förskola byggs vid Klockarskogsskolan, därefter renoveras 
Klockarskogsskolan samt byggs till. Därefter flyttas F-6 till 
klockarskogsskolan och 7-9 från Parkskolan flyttas till Hasslarödsskolan. 

2.11 Tidplan

2019 – Politiska beslut att organisera grundskola samt förskola
2020 – Projektering ny förskola, samt ombyggnationer
2021 – Nybyggnation förskola vid Klockarskogsskolan
2022 – Projektering av ombyggnation Klockarskogsskolan
2023 – Inflyttning ny förskola samt ombyggnation av Klockarskogsskolan
2024 – Flytt av F-6 till klockarskogsskolan från Hasslarödsskolan och flytt 
av 7-9 till Hasslarödsskolan från Parkskolan. 

3 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen bekräftar fullmäktigeberedningens betänkande gällande antalet 
grundskolor som behövs i Osby tätort. Dock för att uppnå bästa ekonomiska 
aspekt har förskolan fått vävas in i utredningen, samt att en nybyggnation av 
en helt ny 7-9 skola förkastats. Utredningen har även i tidigt skede förkastat 
möjligheten med en 7-9 skola på Naturbruk, då inga specialsalar finns idag 
vilket är väldigt kostnadsdrivande att bygga samt att klassrum saknas. Även 
en nybyggnation av en ny 7-9 grundskola förkastades pga de ekonomiska 
förutsättningarna att bygga helt nytt, där vi hade fått fler tomma lokaler. 
Ekonomi
Alternativ nybyggnation 247 mnkr.
Alternativ naturbruk 239 mnkr.
Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.

GEO-datan har varit ett bra och tydligt redskap framförallt för att få en klar 
bild av var barn och elever bor. Den är framförallt tydlig när man i 
nulägesanalysen lägger på en kartbild över var barn och elever bor samtidigt 
som kartan med befintliga skolor och förskolor är belägna. Det visade tydligt 
en stor överrepresentation av förskolor i området kring Hasslarödsskolan. 
Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats. 

 Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan

 Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt 
Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9-
skola.
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Anders Edwall
Fastighetschef
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Bilagor

Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande



Antal invånare 2018



Befolkning efter bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Topografiska Webbkartan Nedtonad



Andel (%) med eftergymnasial utbildning (25-64 år)
<23

23 - 25

25 - 27

27 - 30

>30

Topografiska Webbkartan Nedtonad



Andel (%) förvärvsarbetande (20-64 år)
>75

75 - 78

78 - 81

81 - 85

>85

Topografiska Webbkartan Nedtonad



Hushallstyp

Sammanboende med barn

Sammanboende utan barn

Ensamstående med barn

Ensamstående utan barn

Övriga hushåll

Topografiska Webbkartan Nedtonad



Medianinkomst (20+ år)
<225 000

225 000 - 235 000

235 000 - 250 000

250 000 - 265 000

265 000 - 280 000

>280 000

Topografiska Webbkartan Nedtonad



Kommun DeSO Tot_Bef Andel_Forvarb AndelEftergymn MedianInk
1273 1273A0010 864 88 29 261348
1273 1273A0020 1144 85 31 264737
1273 1273A0030 1296 78 31 271259
1273 1273B2010 2061 72 22 220332
1273 1273C1010 1530 86 31 289783
1273 1273C1020 1501 87 29 277044
1273 1273C1030 1494 74 29 228377
1273 1273C1040 1729 73 27 238461
1273 1273C1050 1624 77 24 231552



Andel_UtlBakgr Namn Kommentarer
8 Lönsboda omland
8 Osby omland

18 Killeberg-Loshult-Hökön
21 Lönsboda
15 Osby södra
15 Osby södra
26 Osby norra
35 Osby norra
24 Osby norra







Andel (%) med utländsk bakgrund
<10

10 - 15

15 - 20

20 - 30

>30

Topografiska Webbkartan Nedtonad


