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Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens den 17 september 2019

- Budget 2020

- Omsorg för fritidshemsbarn i Visseltofta 

- Lokaler

- Nyanlända elevers mottagande och lärande

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

- Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)





Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden
juli – augusti 2019

2.34 Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt beslut om lön under pågående 
avtalsperiod. 

Enhet Totalt
Förvaltningschef Barn- och utbildning 2

6.17 Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts i hemkommunen.
Enhet Totalt
Administratör 41
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Budgetuppföljning – delårsrapport 2019
Dnr BUN/2019:2 042  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut med budgetuppföljning per den 
31 augusti 2019 med en negativ avvikelse på ……. tkr.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby
kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa en 
delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos för hela året.
Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett dokument för 
budgetuppföljning. 

Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning samt prognos 
över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning av den troliga utvecklingen 
under resterade delen av verksamhetsåret finnas med.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2019, Barn- och utbildningsnämnden

 

Mia Johansson Cindy Balte 
Förvaltningschef Controller 

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

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Områdeschef förskola
Områdeschef grundskola
Områdeschef gy/vux
Enhetschef Barn- och familjeenheten
Enhetschef Kultur och fritidsenheten



Delårsrapport augusti 2019 
Barn- och utbildningsnämnden
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UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Från och med 1 januari är förvaltningsorganisationen förändrad och förvaltningschefen med sin 
ledningsgrupp ska organisera en effektiv förvaltning med hög kvalitet för våra medborgare. Barn- och 
utbildningsnämnden omfattar nu förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten.

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

I februari fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med hälsa- och 
välfärdsförvaltningen arbeta fram en Osbymodell för intern och extern samverkan. Osbymodellen ska 
säkerställa att kommunens verksamheter samarbetar så att medborgaren får rätt stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. Förslag på organisation ska redovisas för kommunfullmäktige i november 2019.

Barn- och elevhälsan har utvecklats inom den nya förvaltningen och efter upptäckta brister inom 
skolhälsovården anställdes i april en skolsköterska med Medicinskt Lednings Ansvar (MLA).

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i Osby tätort 
från och med augusti 2019.

De nya förskolorna i Lönsboda och Osby är påbörjade och bygget går enligt plan. Förskolan i 
Lönsboda förväntas vara klar innan sommaren 2020 och förskolan i Osby senast vid årsskiftet 
2020/21. Plan finns beslutad angående hur de tillfälliga modulerna ska avlägsnas när de nya 
förskolorna är klara.

I Killeberg är planeringsarbetet påbörjat för en ny förskola och grundskola. Underlag till upphandling 
förväntas vara klart våren 2020.

Att elevantalet inom grundskolan ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga 
påverkar organisation och kvalitet. Fullmäktigeberedningens betänkande och kommunfullmäktiges 
beslut går inte att genomföra i nuvarande lokaler. I väntan på nya skolor och ändamålsenliga lokaler 
måste grundskolans lokalbrist tillfälligt lösas med hjälp av moduler och andra byggnader. Från och 
med läsåret 2019/20 ska åk 7-9 på Parkskolan ha delar av sin undervisning på Naturbruksområdet.

Kommunfullmäktige beslutade i april att stänga skolverksamheten på Visseltoftaskolan efter läsåret 
2018/19.

Naturbruksgymnasiet avslutade sina utbildningar och program den 14 juni 2019 då de sista eleverna 
tog studenten.

Från och med läsåret 2019/2020 startar Yrkesskolan de nationella programmen Fordonsvård och 
godshantering för gymnasiesärskolan samt Fordons- och transportprogrammet för 
introduktionsprogrammet.

Även på Ekbackeskolan är det lokalbrist och under läsåret 2019/20 kommer gymnasieelever att ha 
delar av sin undervisning på Naturbruksområdet.

Under våren blev det klart att samarbetet med Calcio AB avslutas 2019-12-31. En ny satsning är 
beslutad och avtal är tecknat med B Innovation AB. Skolan kommer nu istället att erbjuda en 
utbildningsprofil kallad Idrottsgymnasium ver 2.0. Oavsett vilket program en elev väljer ska möjligheten 
finnas att inom de individuella valen få tillgång till fysisk träning, skadeförebyggande- och 
rehabiliteringsträning samt teoretisk utbildning inom vald idrott.
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MÅLUPPFYLLSELSE

Fullmäktigemål och nämndmål

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

Genomförda insatser och analys av resultat
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelsen för naturkunskap och kunskaper 
om växter och djur. Genom att förskolorna medvetet ökat på antalet undervisningstillfälle i naturen och 
låter barnen använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar till utveckling och lärande erbjuds 
barnen mötesplatser som leder till kunskap om allt levande och den biologiska mångfalden.

Olika pedagogiska appar ger barnen möjlighet att använda olika uttrycksätt och färdigheter. Dessa blir 
ett komplement till olika miljöer. Goda kunskaper om digitala verktyg ger stora möjligheter att göra 
barnen till producenter och inte konsumenter av appar och program både inomhus och i 
utomhuspedagogik.

Utomhuspedagogik innebär att utifrån förskolans uppsatta mål och riktlinjer komplettera undervisning 
inomhus med utomhuspedagogiska övningar i matematik, naturvetenskap, teknik och rörelse. Syftet är 
att skapa lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i 
autentiska situationer.

Osby kommun deltar i Öckerömetoden, vilket långsiktigt ska leda till minskat alkohol- och 
droganvändande för ungdomar. Tredje och sista omgången av enkäter genomfördes i augusti 2018. 
Målgruppen är ungdomar i åk 7-9, men insatserna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och 
föreningsliv. Resultatet från augusti 2018 visar att användandet av alkohol, tobak och andra droger 
har fortsatt minska gällande åk 7 och 9, men ökat i åk 8 i förhållande till 2017 års enkäter. Det visar 
även att vårdnadshavare till de ungdomar som varit med i projektet från start har ökat sin medveten 
kring att inte köpa ut/ge sina barn alkohol samt att barnen upplever att deras vårdnadshavare inte 
tillåter att det dricker alkohol.

Under perioden har alla verksamheter inom kultur- och fritidsenheten arbetat aktivt med temat Hälsa. 
Exempel på insatser som har genomförts är hälsodagar i simhallarna med jympa och prova på aufgus 
bastu, aktiviteter på fritidsgårdarna som tex zumba, yoga samt föreläsningar om kost, hälsa och 
träning. Enheten har även satsat på uthyrning av skridskor i ishallen, gratis bad under loven, 
sommarsimskola. samt föreläsningar om relationer och miljöpåverkan och event med fokus på en 
hållbar livsstil. Att kommuninvånarna i alla åldrar (och barn) har erbjudits en mängd olika aktiviteter är 
en del i att uppnå en medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Kultur- och fritidsenheten arbetar även aktivt tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen 
gällande att möjliggöra och förbättra mötesplatserna i kommunen med fokus på såväl psykisk som 
fysisk hälsa. Ett exempel på detta är att enheten deltar i planmöten med samhällsbyggnad och har 
regelbundna möten med föreningar och fastighetsenheten. Ett annat exempel är att Biblioteken sökt 
och beviljats medel från Kulturrådet inom projektet Stärkta bibliotek för att utveckla Osby bibliotek som 
mötesplats med särskilt fokus på tillgänglighet.

Slutsatser
Det framgår med tydlighet i förskolechefernas rapporter hur det digitala kunnandet har förändrats hos 
pedagogerna. Med en medvetenhet låter pedagogerna barnen bli producenter av de digitala verktygen 
även i utomhuspedagogiken.

Öckerömetoden har varit ett projekt i samarbete med Malmö högskola och riktat sig till årskurs 7-9. 
Samarbetet med Malmö högskola avslutades våren 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock 
beslutat att fortsätta mäta detta målet genom egna enkäter våren 2020 och då även inkludera årskurs 
2 på gymnasiet.

Kultur- och fritidsenhetens satsning på uthyrning av skridskor i ishallen har under perioden slagit 
rekord och även sommarsimskolan har haft sitt hittills största antal barn. Att enheten fortsätter arbeta 
tematiskt och erbjuda gratis aktiviteter under kvällar, helger och loven är en framgångsfaktor för att få 
fler besökare till mötesplatserna och skapa en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse.
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Indikatorer Mål Utfall

 Antal undervisningstillfällen i naturen på varje förskola. Minst 3 
tillfällen 
varje månad

Nytt mål HT-19

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

Högst 5% 2018: 
Provat droger: 
3,5%
Röker tobak 
dagligen: 8%
Snusning: 2%
Provat alkohol: 
41%

 Antal deltagartillfällen för barn och unga i idrottsföreningar 7-20 år Minst 45 38

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

100% Enkät v.46

 Antal besökare/deltagare på mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid driver 
eller ger stöd till 

175 000/år 124 229 
(halvår)

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

Genomförda insatser och analys av resultat
I den årliga enkäten inom förskolan mäter barn- och utbildningsförvaltningen hur varje anställd anser 
sig ha kunskaper om digitala verktyg, i enkäten framgick det att kunskaperna varierar stort. 
Förskolecheferna har som insats för utveckling arbetat med kollegialt lärande. Centrala barn- och 
elevhälsan har under våren utbildat personalen i I-movie och Puppet Pals, det finns behov av att 
introducera andra appar och därmed utveckla pedagogernas kompetens

Om barnen i förskolan ska erbjudas en likvärdig utbildning ska all personalen ha god kompetens i 
digitala verktyg. Utveckling av digitalisering och språk kräver närvarande, engagerade och kompetenta 
pedagoger som vill utveckla och utvecklas.

Det samlade meritvärdet för grundskola åk 9 för 2019 är 198;5, vilket är lägre än föregående år. På två 
av tre skolenheter visar pojkarna på ett högre meritvärde än föregående år. Den tredje skolenhetens 
meritvärde inkluderar även elever som kombinerar behandling med skolgång, vilket ger ett lägre 
resultat.

Antal aktörer skolorna samarbetar med i näringslivet kring prao och apl är hög för läsåret 2018/19. 
Under läsåret 2018/19 blev det återigen obligatoriskt med prao på grundskolan. Studie- och 
yrkesvägledare på grundskolorna har gjort ett gediget arbete och i princip alla elever i årskurs 9 (140 
elever) genomförde sin prao på olika arbetsplatser.

Yrkesskolans alla elever är ute i någon form av praktik- eller lärlingsperiod där eleverna provar olika 
arbetsplatser. På gymnasiet finns numera fem praktiska gymnasieprogram där obligatorisk apl ingår 
och som genomförs varje läsår.

Grundskolans tillgång till digitala verktyg är begränsad, vilket påverkar elevernas möjlighet till 
måluppfyllelse samt lärares möjlighet att utveckla och planera sin undervisning utifrån digitala 
perspektiv.

Verksamheterna Kultur, Bibliotek och Musikskola inom kultur- och fritidsenheten har under perioden 
arbetat med att erbjuda ett brett utbud av föreläsningar, utställningar och aktiviteter till 
kommuninvånarna med god uppslutning.

Kultur och bibliotek har fördjupat sitt samarbete och har under våren erbjudit fler aktiviteter för barn 
och vuxna med särskilt fokus på delaktighet. Skaparverkstad, barnteater och familjeföreläsning är 
exempel på särskilt uppskattade aktiviteter. Internt har verksamheten fokuserat på kompetenshöjande 
insatser gällande marknadsföring och storytelling bland annat via sociala medier.

Slutsatser
Digitala verktyg används mer i vardagen i det pedagogiska arbetet på förskolornas avdelningar 
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tillsammans med barnen, mest på de äldre barnens avdelningar. Personalens kompetens och i vilken 
utsträckning de kan och använder de digitala verktygen varierar fortfarande en hel del. Det märks 
ändå en ökning i både användande och kompetens.

Att nu tillgängligheten till verktyg ökat inom förskolan och att pedagogerna har mer kompetens gör att 
barnen har lärt sig att använda lärplattan på olika sätt och andra digitala verktyg har börjat att 
introduceras och användas i utbildningen. De digitala verktygen hjälper och har använts mycket i det 
språkutvecklande arbetet med barnen, men även i samtal med vårdnadshavare med annat modersmål 
än svenska.

Hög frånvaro är en bidragande orsak till det något lägre meritvärdet inom grundskolan. Därför har 
Riktlinjer för ökad skolnärvaro tagits fram och beslut togs i barn- och utbildningsnämnden under våren. 
Arbetet kommer att börja tillämpas hösten 2019. Arbetet med SKUA (Språk- och 
KunskapsUtvecklande Arbetssätt) kommer att gynna våra nyanlända och flerspråkiga elever, vilket 
också kommer bidra till ökat meritvärde. För att nå ökat meritvärde behöver grundskolan införa fler 
digitala verktyg i undervisningen. Det krävs ett politiskt beslut angående 1:1 datorer från åk 4.

En av slutsatserna är att näringslivet spelar en väldigt viktig roll i Osby kommuns alla skolor och 
utbildning. Utan näringslivet hade det varit svårt att fullfölja kraven från Skolverket för skolorna. En 
annan slutsats är att betona vikten av god återkommande kommunikation med näringslivet så att båda 
parter får ett meningsfullt utbyte.

Under perioden har besöksantalet på biblioteket och vid kulturarrangemang ökat markant jämfört med 
föregående år. Till exempel har antalet besök på huvudbiblioteket i Osby ökat med ca 1300 besökare 
och då är förtidsröstningen till EU valet borträknad. Kultur- och fritidsenheten har satsat på att arbeta 
tematiskt över hela enheten samt marknadsföring av evenemangen via sociala medier vilket har givit 
effekt.

Under slutet av 2018 och våren 2019 har barn- och familjeenheten arbetat mycket med delaktighet. 
Detta har skett genom gemensam utbildning i Signs of Safety, diskussion på vår planeringsdag och ett 
som ett återkommande tema på våra arbetsplatsträffar. Strukturerade barnsamtal med hjälp av ett 
digitalt samtalsunderlag har också provats under våren, i syfte att öka barnens delaktighet. Arbetet 
med ovanstående kommer att fortgå framöver. Delaktighet är något som behöver arbetas med aktivt 
över tid, om resultaten ska kunna bli ihållande.

Indikatorer Mål Utfall

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

100% Endast uppfyllt 
inom 
gymnasiet

 Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev. 1:1 gy/vux
Minst 1:3 
grundskola
Minst 1/avd 
förskola

Uppfyllt

 Meritvärde elever åk 9. Minst 220 198,5 
(2018: 216)

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Minst 80% 77,4% 
(2018: 83,1%)

 Andel på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare. Minst 70% 73% (2018: 
71%)

 Antal aktörer skolorna samarbetar med i näringslivet kring PRAO och APL. Minst 50 Grundskolan 
140
Yrkesskolan 
60
Gymnasiet 70

 Nöjdhet kring skolans attityder till företagande i kommunen. Minst 3,51 3,53

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

Minst 85% 88% (2018)

 Antal besök på kulturarrangemang, bibliotek och musikskola. Minst 100 000 42 911 (halvår)
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Indikatorer Mål Utfall

 Antal e-tjänster och digitala lösningar. Minst en ny 
per år

Uppfyllt

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

Genomförda insatser och analys av resultat
Den centrala barn- och elevhälsan, förskolecheferna och områdeschefen för förskolan har arbetat 
fram en ny arbetsgång för stödinsats i förskolan. Förskolan är till för alla barn och då måste det finnas 
beredskap, kunskap och kompetens till att verkligen möta alla barn för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar som ge barnen det stöd, den stimulans och de utvecklingsmöjligheter som är deras 
odiskutabla rätt. En tydlig rutin skapar trygghet för vårdnadshavare, barn och personal.

Andelen barn och ungdomar som besöker fritidsgårdarna i Osby kommun är fortsatt hög och 
fördelning mellan tjejer och killar är jämn. Under perioden har resor genomförts till Sälen samt under 
loven till olika populära resmål som Tosselilla och Liseberg. Även de drogfria discona är populära.

En mycket viktig del av fritidsgårdarnas arbete är dock möjligheten för ungdomarna att bara komma, 
det dagliga öppethållande och relationsskapande är av största vikt för att skapa trygghet och stötta 
ungdomarnas personliga utveckling. Under perioden har kultur- och fritidsenheten även utvecklat den 
uppsökande verksamheten till ungdomar och en tids- och aktivitetsplan för ungdomsarbetaren har 
tagits fram.

Att de medborgare som barn- och familjeenheten arbetar med upplever att de är nöjda med det stöd 
de får är ingen kvalitetssäkring i sig. Det kan däremot vara en framgångsfaktor med en positiv 
inställning från brukarna. Det arbetet som görs gällande delaktighet, tänker vi avspeglar sig i nöjdhet. 
En känsla av att själv kunna påverka sin situation, känna sig lyssnad på och få större förståelse för de 
insatser som erbjuds kan leda till en nöjdhet som i sin tur kan ge en kvalitetshöjning.

Slutsatser
För få pedagoger och vårdnadshavare besvarade förskolans enkät 2018. Detta måste förändras och 
här ska en plan framarbetas under hösten av områdeschef och förskolans rektorer.

För få pedagoger inom grundskolan besvarade skolenkäten 2018 för att få ett resultat. Vid nästa 
tillfälle kommer enkäten för personal genomföras i samband med APT.

Arbetet med att utmana skickliga elever så att de får svårare uppgifter vid behov kommer att utvecklas 
likaså så kring vårdnadshavares upplevelse att barnet får det de behöver för att nå kunskapskraven.

Kontinuerlig satsning på att skapa relationer och göra fritidsgårdarna till en trygg mötesplats har gett 
resultat. Det är viktigt att fortsätta satsa på det dagliga öppethållande framförallt i samband med att 
skoldagen slutar samt fortsätta den uppsökande verksamheten för att nå fler.

Indikatorer Mål Utfall

 Vårdnadshavare upplever att deras barn får det stöd de behöver på förskolan. Minst 85%

 Lärare anpassar undervisningen efter elevers olika förutsättningar. 100% Inget resultat 
2018

 Elever anser att de får hjälp av sina lärare och får svårare uppgifter om de behöver. 100% 72%

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

100% 85%

 Nöjdhet av stödet från socialtjänsten. Minst 85% 86% (2018)

 Antal besök från barn och ungdomar på fritidsgårdarna 10 000/år 7 586 (halvår)

 Andel ungdomar åk 4 till åk 1 på gymnasiet som har tagit del av ungdomsarbete Minst 35% 30%
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DRIFTSREDOVISNING

Driftredovisning

Belopp i tkr Utfall 
innevarande år

Budget 
innevarande år Differens Budget helår Prognos helår

perioden perioden budget-utfall

Intäkter 91 062 72 566 18 496 108 849 121 804

Personalkostnader 196 594 195 695 -899 293 108 299 661

Lokalkostnader 25 907 25 775 -132 38 664 38 391

Övriga kostnader 87 494 85 076 -2 418 127 602 138 573

Summa kostnader 309 995 306 546 -3 449 459 374 476 625

Resultat exkl 
kapitalkostnader -218 933 -233 980 15 047 -350 525 -354 821

Kapitalkostnader 14 141 13 969 -172 20 952 20 953

Resultat inkl 
kapitalkostnader -233 074 -247 949 15 219 -371 477 -375 774

Kommentarer till helårsavvikelser

Budgetuppföljningen för augusti 2019 visar ett underskott på cirka 4 300 tkr för barn- och 
utbildningsnämnden. Underskottet beror till stor del på det odefinierade anpassningsuppdrag på 
5 000 tkr som finns i budget 2019.

Inom grundskolan är det en grundskola som redovisar ett underskott på cirka 2 000 tkr. Här pågår ett 
arbete med att se över organisationen i samarbete med centrala elevhälsan för att motverka det 
förväntade underskottet. I uppföljningen är även hänsyn tagen till KF:s beslut 2019-04-08 om att 
stänga Visseltoftaskolan, vilket innebär att Visseltoftaskolan redovisar ett överskott på cirka 800 tkr. 
Områdeschef grundskola redovisar ett underskott vilket beror på högre kostnader för IKE och bidrag. 
De högre kostnaderna beror på en ny elev på grundsärskola i annan kommun, samt beviljade 
tilläggsbelopp för elever i annan kommun.

Förskolan redovisar ett överskott på cirka 1 200 tkr vilket beror på att ett färre antal avdelningar till 
hösten 2019, samt beslutet att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i Osby.

Barn- och familjeenheten redovisar ett överskott på ca 600 tkr vilket beror på att placeringar har 
kunnat avslutas tidigare än vad som har antagits i tidigare prognoser.

Förvaltningsledning och administration

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Barn- och utbildningsnämnd 795 652 0,82 1 050 -255

Administration 5 505 3 796 0,69 5 940 -435

Odefinerat anpassningsuppdrag -5 070 0 0 0 -5 070

Total 1 230 4 448 3,62 6 990 -5 760

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett underskott på totalt cirka 5 800 tkr. 
Underskottet beror till största del på det odefinierade besparingsuppdrag som finns budgeterat 2019. 
Det beror även på ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden, på grund av införandet av 2:e 
vice ordförande. Avvikelsen beror även på kostnader för en tjänst som informationssäkerhetsansvarig 
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som fördelas mellan förvaltningarna och på högre försäkringskostnader än budgeterat.

Förskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 501 Områdeschef förskola 12 377 6 752 0,55 12 389 -12

6 502 Toftagården 2 103 1 372 0,65 2 103 0

6 503 Hemgården 4 740 3 038 0,64 4 304 436

6 504 Klockarskogsgården 5 390 3 437 0,64 5 649 -259

6 505 Gamlebygården 3 241 2 165 0,67 3 241 0

6 506 Lönnegården 13 340 8 368 0,63 13 340 0

6 507 Hasselgården 6 185 4 066 0,66 6 222 -37

6 508 Trulsagården 6 100 3 439 0,56 5 451 649

6 510 Ängsgården 4 908 3 103 0,63 4 663 245

6 511 Solklinten 7 233 4 774 0,66 6 891 342

6 512 Uteförskolan 1 280 863 0,67 1 280 0

6 513 Nya Klintgården 3 052 2 123 0,70 3 206 -154

Total 69 949 43 500 0,62 68 739 1 210

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på cirka 1 200 tkr. Förskoleenheterna redovisar överlag 
prognoser som ligger på budgetnivå. Undantaget är Trulsagården som redovisar ett överskott som 
beror på att det inte har funnits behov av att tillsätta alla tjänster från årsskiftet. Klockarskogsgården 
redovisar ett underskott vilket beror på att en ytterligare avdelning öppnas under våren 2019. Till 
hösten har en anpassning av antalet avdelningar lagts in i prognosen, denna anpassning syns på 
förskoleenheterna Regnbågen (minskning med 2,6 tjänster) och Ängsgården (minskning med 1,0 
tjänst). På grund av beslutet att tillfälligt stänga pedagogisk omsorg i Osby tätort så redovisar 
Solklinten ett överskott på cirka 340 tkr:

Grundskola

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

6 701 Områdeschef grundskola 26 991 16 805 0,62 28 284 -1 293

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6 21 653 13 490 0,62 21 649 4

6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 17 019 11 680 0,69 17 486 -467

6 114 Skolenhet 
Klockarskogskolan F-3 14 685 9 056 0,62 14 685 0

6 202 Skolenhet Parkskolan F-3 21 332 14 300 0,67 23 287 -1 955

6 203 Skolenhet Parskolan 7-9 8 992 5 551 0,62 9 152 -160

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 1 868 1 027 0,55 1 060 808

6 206 Skolenhet Killebergskolan 
F-6 7 117 4 456 0,63 7 117 0

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 96 -185 -1,93 -9 105

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 24 505 14 545 0,59 23 604 901

6 702 Skolskjuts 9 618 5 308 0,55 10 021 -403

6 704 Modersmålsundervisning 2 490 1 863 0,75 2 714 -224

Total 156 366 97 896 0,63 159 050 -2 684
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på cirka 2 700 tkr. Avvikelsen beror till största del på 
högre personalkostnader än budgeterat på en skola. På skolan pågår en översyn av organisationen i 
samarbete med centrala elevhälsan.

I uppföljningen har hänsyn tagits till KF:s beslut 2019-04-08 att Visseltoftaskolan stängs från 
höstterminen 2019, vilket innebär att den skolenheten visar ett överskott på cirka 800 tkr.

Områdeschef grundskolan redovisar ett underskott på cirka 1 300 tkr vilket till största del beror på 
ökade kostnader för interkommunal ersättning för grundskolan och grundsärskolan. Den ökade 
kostnaden beror till viss del på beviljade tilläggsbelopp för elever i andra kommuner. Kostnaden för 
elevassistenter på grundsärskolan beräknas bli högre än budgeterat. Detta beror på att två nya elever 
kommer att skrivas in grundsärskolan. Dessa elever har sin skolgång på skolenheter där det inte finns 
grundsärskola och därför finns det behov av fler tjänster där.

I uppföljningen beräknas kostnaden för skolskjuts att bli högre än budgeterat. Det beror på att det 
under läsåret 2019/2020 kommer att genomföras en gemensam kompetensutveckling som kräver att 
ramtiderna förändras, vilket i sin tur leder till att en extra buss behövs.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Områdeschef gymnasie/vux 56 566 40 357 0,71 57 257 -691

Ekbackeskolan inkl Calcio 5 224 830 0,16 8 671 -3 447

Introduktionsprogrammet (IM) 7 450 3 833 0,51 6 290 1 160

Yrkesskolan 108 -1 998 -18,5 -3 051 3 159

Naturbruksgymnasiet 5 632 1 901 0,34 3 610 2 022

Vuxenutbildning 7 985 4 897 0,61 7 985 0

Total 82 965 49 820 0,60 80 762 2 203

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på cirka 2 200 tkr. Det finns ett 
underskott under områdeschef gymnasie/vux som beror på ökade kostnader för interkommunal 
ersättning och bidrag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dock är de beräknade kostnaderna 
lägre än i föregående prognos. Prognosen för kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag är 
osäker och kan komma förändras i kommande prognoser.

Yrkesskolan redovisar ett överskott på cirka 3 100 tkr vilket beror på högre programpriser och fler 
elever än beräknat.

Ekbackeskolan redovisar ett underskott på 3 500 tkr, vilket beror på lägre intäkter än beräknat. I 
föregående prognoser har elevantalet i årskurs 1 beräknats bli 150 elever, i denna prognos beräknas 
elevantalet i årskurs bli 129 elever. Elever i årskurs 2 och 3 som tillhört Calcio har även valt att sluta, 
vilket leder till lägre intäkter. Prognosen för intäkterna är osäker och kan komma att förändras i 
kommande prognoser.

Introduktionsprogrammet redovisar ett överskott på cirka 1 100 tkr, vilket beror att tjänster har varit 
vakanta under delar av året.

Intäkterna för interkommunal ersättning för Naturbruksgymnasiet beräknas bli högre än budgeterat. 
Det beror på ett högre programpris än budgeterat. Även kostnaderna, främst för läromedel, har blivit 
lägre än budgeterat.

Kultur och fritid

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Kultur- och fritidsadministration 6 233 4 019 0,64 6 355 -122

Extern programverksamhet och projekt 1 346 454 0,34 1 030 316
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 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Stöd till föreningar 6 422 5 421 0,84 6 422 0

Sim- och ishall 10 826 6 739 0,62 10 661 165

Bibliotek 5 565 3 493 0,63 5 680 -115

Fritidsgårdar 2 654 1 579 0,59 2 492 162

Musikskola 3 928 2 714 0,69 3 932 -4

Total 36 974 24 419 0,66 36 572 402

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Kultur- och fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse på cirka 400 tkr. Det beror främst på minskade 
personalkostnader då vakanta tjänster ej har tillsatts. De högre kostnaderna på biblioteket beror på att 
ett statsbidrag som ansökts om, avseende utökning av skolbibliotek, endast delvis beviljades.

Barn- och familjeenheten

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse

Placeringar 14 705 9 286 0,63 14 454 251

Öppenvård 4 301 2 411 0,56 4 090 211

Handläggning barn och unga 5 124 3 810 0,74 5 950 -826

Familjerätt 996 659 0,66 1 000 -4

Ensamkommande barn -2 795 -4 915 1,76 -3 777 982

Övrigt 1 646 1 068 0,65 1 661 -15

Total 23 977 12 319 0,51 23 378 599

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Barn- och familjeenheten redovisar en positiv avvikelse på cirka 600 tkr. Den förbättrade prognosen 
beror på lägre placeringskostnader än i föregående prognoser. De lägre placeringskostnaderna beror 
på att placeringar har kunnat avslutas tidigare än beräknat samt att den prognostiserade kostnaden 
för okända placeringar har sänkts.

Den negativa avvikelsen på handläggning barn och unga beror på att kostnaden för handläggare som 
arbetar med ensamkommande barn redovisas här, medan budgeten för dessa tjänster finns under 
verksamheten ensamkommande barn, vilket förklarar överskottet inom den verksamheten.

Intäkterna från migrationsverket för de ensamkommande barn som finns i Osby kommun beräknas 
hamna på budgetnivå. Det beror på en tillfällig utbetalning av bidrag för barn som varit i kommunen 
under en längre tid, men där det inte har utgått något bidrag. De egentliga intäkterna ligger på en nivå 
som är cirka 2 000 tkr lägre än de budgeterade intäkterna.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört två åtgärder för att minska den negativa 
budgetavvikelsen:

- Avvecklat Visseltoftaskolan efter läsåret 2018/19

- Tillfälligt stängt pedagogisk omsorg i Osby tätort

Barn- och utbildningsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att se över kultur- och 
fritidsenhetens anläggningar, föreningsbidragen, organisation för fritidsgårdarna, gymnasiets internat 
och grundskoleorganisationen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har även genomfört ett antal åtgärder för att minska den negativa 
budgetavvikelsen:

- Minskat antalet förskoleavdelningar inför hösten 2019

- Effektiviserat och minskat skolledningen inom gymnasieorganisationen
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- Effektiviserat chefsorganisationen inom kultur- och fritidsenheten

- Minskat del av tjänst på huvudbiblioteket samt sökt statsbidrag för gemensam tjänst med gymnasiets 
skolbibliotek

- Några vakanta tjänster har inte tillsatts

Nyckeltal

Kostnadsuppföljning

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Kostnad 
arbetskraft 
2019

23 77
7

24 85
3

24 04
2

24 68
9

24 63
0

26 12
2

24 55
8

23 92
4

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

294 301 318 329 247 217 109 76

Antal inskrivna barn förskola och pedagogisk omsorg

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola

568 572 595 602 605 558 549 491 568

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg

41 41 41 42 42 41 41 29 40

Antal elever i grundskolan

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genomsnit
t

Hasslarödsskolan 
F-9

528 528 528 529 532 532 516 516 526

Klockarskogsskola
n F-3

147 147 147 145 145 145 138 138 144

Parkskolan F-9 310 310 310 310 310 310 335 335 316

Visseltoftaskolan 
F-6

5 5 5 5 5 5 0 0 4

Killebergsskolan 
F-6

85 85 85 84 84 84 92 92 86

Visslan 6-9 8 8 8 8 10 10 7 7 8

Örkenedskolan F-
9

274 274 274 273 274 274 274 293 276

Total 135
7

135
7

135
7

135
4

136
0

136
0

136
2

138
1

1361

Antal elever i förskoleklass

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

23 23 23 23 23 23 24 24 23

Klockarskogsskolan 
F-3

33 33 33 35 35 35 44 44 37
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Parkskolan F-9 48 48 48 47 47 47 45 45 47

Visseltoftaskolan F-
6

4 4 4 4 4 4 0 0 3

Killebergsskolan F-
6

14 14 14 14 14 14 21 21 16

Örkenedskolan F-9 36 36 36 36 36 36 24 24 33

Total 158 158 158 159 159 159 158 158 158

Antal elever på fritidshem

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Hasslarödsskolan 
F-9

95 95 95 93 89 85 82 117 94

Klockarskogsskolan 
F-3

126 123 124 122 119 110 108 121 119

Parkskolan F-9 107 105 105 102 99 94 88 118 102

Visseltoftaskolan F-
6

14 14 14 13 13 11 9 0 11

Killebergsskolan F-
6

51 52 52 53 51 48 43 61 51

Örkenedskolan F-9 91 91 93 94 90 85 81 101 91

Total 484 480 483 477 461 433 411 518 468

Antal elever i gymnasieskolan

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genomsnit
t

Ekbackeskolan (inkl. 
Calcio)

362 381 359 363 36
2

362 34
4

344 360

Introduktionsprogramme
t (IM)

54 41 44 39 36 36 48 46 43

Yrkesskolan 30 27 27 27 27 27 38 38 30

Naturbruksgymnasiet 21 21 21 21 21 21 0 0 16

Total 467 470 451 450 44
6

446 43
0

428 449

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Antal barn i 
fristående 
förskola

40 40 40 40 40 35 34 36 38

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun

21 23 24 24 26 25 23 11 22

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg

4 4 4 4 4 4 4 5 4

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun

2 2 2 2 2 2 2 1 2
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Total 67 69 70 70 72 66 63 53 66

Elever i fristående verksamhet och annan kommun

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

Elever 
fristående 
grundskola

42 42 43 43 45 45 50 50 45

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun

66 66 70 71 72 72 65 65 68

Elever i 
fristående 
förskoleklass

1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 1

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun

9 9 9 9 9 9 2 2 7

Elever i 
fristående 
gymnasieskola

45 45 45 45 45 45 49 49

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun

197 198 200 202 202 202 195 195

Total 360 361 368 371 374 374 364 364 0 0 0 0 122

Elever i 
fristående 
fritidshem

28 28 29 29 30 30 29 37 30

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun

33 33 33 36 37 36 31 29 34

Total 61 61 62 65 67 66 60 66 64

Placeringar Barn- och familjeenheten

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genomsnit
t

HVB-
placeringa
r

Antal 
placeringar

4 3 4 4 4 3 3 2 3

Antal 
placeringsdyg
n

11
4

84 107 12
4

12
0

90 93 62 99

Antal 
placeringa
r

Antal 
placeringar

5 5 5 5 4 4 4 4 5

konsulent- 
stödda 
familjehe
m

Antal 
placeringsdyg
n

11
6

140 155 13
2

12
4

120 12
4

124 129

Antal placeringar famhem 33 34 35 34 34 33 33 34 34

Antal vårdnads-överflyttade 
barn/ ungdomar

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Antal anmälningar 54 52 60 74 37 29 31 34
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 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genomsnit
t

Antal startade utredningar 11 21 14 11 10 10 6 6

Tidplan för nämndens behandling

BUN 2019-09-17

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsuppföljning

Projekt 
nr Namn

Utfall 
perioden, t
kr

Budget 
helår, tkr

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0607 Svetsrobot 783 700 700 0 31/8

1604 Inventarier ny förskola Lönsboda 0 2000 2000 0 31/12

1605 Vht-system, skola och förskola 0 1500 1500 0 31/12

0878 Offentlig konst förskola och skola 0 475 475 0 31/12

1645 Möbler grundskola 58 50 50 0 31/8

1646 Inventarier textilslöjd 0 360 360 0 31/12

1662 Verkstadsinventarier 96 220 220 0 31/12

Totalt 937 5305 5305 0

FRAMTIDEN

Det är viktigt att Osby kommun fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. De yrkesskickligaste och 
bästa medarbetarna ska välja att arbeta i Osby kommun. En stor utmaning de kommande åren blir 
kompetensförsörjningen; det är särskilt brist på socionomer, förskollärare och lärare.

Barn- och utbildningsnämndens mål om ökad tillgänglighet och kunskap kring digitaliseringen samt 
Skolverkets nationella IT-strategi ställer höga krav på teknisk utrustning och pedagogisk 
kompetensutveckling. Det krävs ett politiskt beslut kring fler digitala verktyg till barn, elever och 
personal.

Det är viktigt att fortsätta utvecklandet av samverkan inom och mellan förvaltningar för att stärka barn, 
ungdomar och föräldrars möjligheter. När den framtagna Osbymodellen är beslutad av 
kommunfullmäktige blir det viktigt att implementera den i hela organisationen och följa upp arbetet.

Att ha tillgång till ett brett och kvalitativt fritidsutbud är en stor del i att vara en attraktiv 
boendekommun. Idag har flera av kultur- och fritidsenhetens fastigheter nått sin tekniska livslängd. Det 
kommer under hösten att skapas en fullmäktigeberedning med uppdrag att se över och ge förslag på 
framtida kultur- och fritidsanläggningar.

Framtida organisation för förskola och grundskola finns framtaget i fullmäktigeberednings betänkande. 
Innan den kan verkställas fullt ut krävs under hösten 2019 ett beslut om en långsiktig skolstruktur i 
Osby tätort. De tillfälliga lösningarna med moduler kan förhoppningsvis under 2024 ersättas av nya 
permanenta ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer 
som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag från 1 januari 2020.
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1 Inledning
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 
stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen 
skall redogöra för beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse i ärendet.
Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. 
Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra 
anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att 
någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.
Dessa riktlinjer är tänkta att vara ett stöd i det dagliga arbetet. För ytterligare 
information om dokumentation hänvisas till Socialstyrelsens ”Handläggning 
och dokumentation inom socialtjänsten”. Lagstiftningen som reglerar 
socialtjänstens dokumentationsskyldighet och den enskildes rätt till insyn i 
dokumentationen är Socialtjänstlagen (SoL), Förvaltningslagen (FL), Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), Arkivlagen och Tryckfrihetsförordningen.

2 Dokumentationens syfte
Att dokumentation inom socialtjänsten är tillfredsställande är en 
grundförutsättning:

 för den enskildes rätt till insyn, medverkan och inflytande 

 för att underlätta en individuell uppföljning av om den enskilde får 
den insats som han eller hon är berättigad till enligt beslut samt att 
insatsen ges i enlighet med fastställda kvalitetskriterier

 som viktig funktion för de anställdas rättssäkerhet i samband med 
klagomål och anmälningar

 som arbetsverktyg för personal för att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt

 vid omprövning av beslut och vid eventuell överprövning av beslut i 
förvaltningsdomstolarna

 för intern kontroll och statlig tillsyn

 för att verksamheten ska kunna förbättras och utvecklas samt för att 
det ska vara möjligt att systematiskt undersöka huruvida det arbete 
som bedrivs sker enligt gällande lagstiftning

3 Skyldighet att dokumentera
Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten gäller vid 
handläggning av ärenden samt under genomförande och uppföljning av 
beslut om insatser i verksamheten.  
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Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av ovan nämnda 
lagstiftning ger direktiv kring hur dokumentationen ska hanteras.  
Dokumentationen ska redogöra för beslut och åtgärder som vidtas i ärendet 
samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 

4 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid 
handläggning av ärende samt vid genomförande 
och uppföljning av insatser

4.1 Den enskildes integritet
Dokumentation inom socialtjänsten ska utformas med respekt för den 
enskildes integritet. Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska 
begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga 
och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. 

4.2 Den enskildes rätt till insyn
Den enskilde ska informeras om vad som dokumenteras och sin rätt att ta del 
av dessa handlingar. Den enskildes rätt att ta del av handlingar i offentlig 
verksamhet regleras av bestämmelserna om allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen. Om den enskilde anser att 
någon uppgift i dokumentationen är felaktig ska det antecknas. 

4.3 Dokumentationens omfattning
Den dokumentation som förs inom socialtjänsten ska vara tillräcklig, 
väsentlig och ändamålsenlig i förhållande till vad saken gäller. En 
utgångspunkt för att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara 
är att ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av det 
som tidigare dokumenterats.

4.4 Förvaring av handlingar
Arkivlagen reglerar kommunala myndigheters skyldighet att förvara 
journalanteckningar, andra handlingar i pågående ärenden och insatser samt 
handlingar som arkiverats i samband med att ett ärende avslutas. 
Myndigheten är skyldig att skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp 
och obehörig åtkomst. 

4.5 Personaktens struktur och innehåll
Handlingar som avser en person som är eller har varit aktuell för utredning 
eller insatser ska samlas i en personakt. En personakt ska avse endast en 
person, men får i följande fall avse flera personer i en familj;

 ansökan om ekonomiskt bistånd

 utredning och bedömning av ett tänkbart familjehem

 gemensam ansökan om medgivande för internationell adoption

 gemensam ansökan om medgivande att ta emot ett barn för 
stadigvarande vård och fostran
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Om det finns misstanke om att det förekommer våld eller andra övergrepp i 
en familj som har en gemensam personakt, ska akten delas upp så att 
uppgifter om var och en i familjen dokumenteras i skilda akter. 
Personakten ska innehålla uppdaterade uppgifter om:

 namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde, 
en personakt för ett barn ska även innehålla;

 vem som är barnets vårdnadshavare eller särskilt förordnad 
vårdnadshavare samt god man (namn, personnummer och 
kontaktuppgifter)

 behov av tolk och i så fall vilket språk,
 behov av kommunikationsstöd,
 förordnande av god man eller förvaltare samt vilket uppdrag den har
 huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter 
 om samtycke om informationsöverföring inhämtats. Det ska då även 

framgå om närstående får kontaktas och i vilket syfte, om vilka 
sakkunniga och referenspersoner som får kontaktas och i vilket 
syfte. Den enskilde har rätt att återkalla delar eller hela sitt samtycke. 
Då ska detta tydligt dokumenteras vad eller vilka delar som är 
återkallade.

4.6 Journalföring
Åtgärder som vidtas, faktiska omständigheter och händelser av betydelse vid 
handläggning eller vid genomförande av insats ska fortlöpande och utan 
skäligt dröjsmål dokumenteras i journal. Av journalen ska det framgå när 
åtgärden har vidtagits och av vem, när faktiska omständigheter och händelser 
av betydelse har inträffat och när en handling av betydelse för ärendets 
handläggning eller för genomförandet har inkommit eller upprättats. 
Dokumentationen ska vara objektiv och saklig. Den ska beskriva resurser 
och framsteg och inte enbart den enskildes problem och svårigheter. 
Används värderande omdömen ska det tydligt framgå vems uppfattning eller 
upplevelser som dokumentationen redogör för. Om dokumentationen avser 
bedömningar ska det tydligt framgå att det är bedömningar och vem som har 
gjort bedömningen. 
En journal bör vara kortfattad och innehålla hänvisningar till andra 
handlingar i personakten som ger ytterligare information. En anteckning från 
ett möte bör begränsas till vilka personer som deltagit vid mötet, vilka frågor 
som i huvudsak diskuterades och vad mötet resulterade i. 
Anteckningar från ett telefonsamtal bör begränsas till uppgifter om vem som 
tog kontakt, i vilket syfte och vad som i huvudsak kom fram. 
När det gäller inkomna eller upprättade handlingar bör journalanteckningen 
begränsas till vilken typ av handling det gäller, innehållet i korthet och var 
handlingen i sin helhet finns tillgänglig. 
Det ska i journalen framgå om:

 ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat vid handläggning 
av ett ärende eller vid genomförande eller uppföljning av en insats
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 tolk eller kommunikationsstöd har använts vid kontakter med den 
enskilde.

I journalen ska det även antecknas om den enskilde varit berörd av en lex 
Sarah-rapport, en anmälan till IVO utifrån lex Sarah samt om en 
polisanmälan har gjorts av verksamheten som berör den enskilde. 

4.7 Barns bästa och barns rätt att vara delaktiga
Barnets bästa ska beaktas särskilt vid åtgärder som rör barn och vad som är 
bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör 
vård- eller behandlingsinsatser för barn. Av dokumentationen ska det framgå 
hur barnets bästa har beaktats. 
Ett barn ska få relevant information och ges möjlighet att föra fram sina 
åsikter i frågor som rör hen. Av dokumentationen ska det framgå vilka 
synpunkter barnet eller den unge har framfört samt barnet eller den unges 
inställning till beslut och insatser. Om den unge inte har framfört några 
synpunkter ska det av dokumentationen framgå hur den som är handläggare 
eller utförare har gått tillväga för att klarlägga barnet eller den unges 
inställning på andra sätt. 
Barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hens ålder och mognad 
och av dokumentationen ska det framgå hur man tagit hänsyn till detta. 
Av dokumentationen gällande aktualiseringar, utredningar, bedömningar, 
beslut och genomförande av insatser ska följande framgå:

 Vilken information som har lämnats till barnet eller den unge

 När och på vilket sätt informationen har lämnats

 Namn och befattning eller titel på den som har lämnat informationen

5 Särskilda bestämmelser om dokumentation hos den 
beslutande nämnden

5.1 Aktualisera ett ärende
Ett ärende kan aktualiseras genom ansökan, begäran eller anmälan. 
Dokumentationen av detta ska innehålla uppgifter om:

 vad saken gäller

 vem eller vilka uppgifterna gäller

 vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt

 när och hur uppgifterna har lämnats

 namn och befattning eller titel på den som har tagit emot uppgifterna
Även uppgifter som har kommit till nämndens kännedom på andra sätt, 
exempelvis genom egna iakttagelser, och som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden ska dokumenteras enligt ovan. Om uppgifterna lämnas muntligt 
bör det framgår av dokumentationen att det har kontrollerats att de uppfattats 
korrekt. 
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5.2 Förhandsbedömning
Om nämnden beslutar att inte inleda utredning enligt SoL ska skälen till 
detta dokumenteras. Om utredning inleds ska detta dokumenteras och gäller 
det ett barn ska dokumentationen innehålla uppgifter om när och på vilket 
sätt barnet eller den unge samt barnets vårdnadshavare har underrättats om 
att nämnden har inlett en utredning. 

5.2.1 Omedelbar skyddsbedömning enligt SoL
När en anmälan inkommer till nämnden som rör barn eller unga ska 
nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov 
av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras och ska 
innehålla följande:

 vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av 
omedelbart skydd

 hur och med hjälp av vilka uppgifter som bedömningen har gjorts

 när bedömningen är gjord

 vem (namn och befattning) som har gjort bedömningen

5.3 Utreda och bedöma

5.3.1 Planering av utredningen
Om utredningen avser ett barns behov av skydd och stöd ska planeringen av 
utredningen dokumenteras. Det ska då bland annat framgå: 

 Vad som ska utredas

 Hur samtal och möten ska planeras så att barnet får goda 
förutsättningar att framföra sina synpunkter. 

 Hur samtal med vårdnadshavare ska genomföras

 Vilka referenspersoner och sakkunniga som behöver kontaktas och 
med vilket syfte

 Hur barn och vårdnadshavare varit delaktiga i planeringen

5.3.2 Dokumentera samtycke
Om den enskilde lämnar samtycke till andra myndigheter eller personer får 
kontaktas samtycket dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla vilka 
som får kontaktas och syftet med kontakten samt när samtycket lämnats. Om 
den enskilde återkallar samtycket ska det tydligt framgå att samtycket 
ändrats eller inte längre gäller. 

5.3.3 Bedöma behov
Av dokumentationen ska det framgå vad den enskilde uppfattar som sina 
behov, vilken bedömning nämnden gör av den enskildes behov samt vilka 
faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för 
nämndens bedömning. Det sammanställs i ett beslutsunderlag där det 
framgår vilka överväganden som ligger till grund för nämndens förslag till 
beslut. 
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5.3.4 Kommunicering
Av dokumentationen ska det framgå när och på vilket sätt, beslutsunderlaget 
har kommunicerats med den enskilde. 

5.4 Beslut
Genom dokumentationen av ett beslut ska det framgå vad som har beviljats, 
vad som har avslagits helt eller delvis och vilket lagrum som ligger till grund 
för beslutet. Det ska även gå att utläsa om beslutet är tidsbegränsat eller 
förenat med något annat förbehåll. Om ett beslut går den enskilde emot ska 
det av dokumentationen framgå när och hur den enskilde underrättats om hur 
hen kan överklaga beslutet. 

5.4.1 Överklagan
Om individen överklagar ett beslut ska det framgå av dokumentationen. Det 
ska även framgå om nämnden har omprövat beslutet enligt 27§ FL eller om 
nämnden skickat överklagan till förvaltningsdomstol. När 
förvaltningsdomstolen avgjort ärendet ska detta dokumenteras med 
information om när avgörandet vunnit laga kraft. 

5.4.2 Avbryta eller återkalla 
Om en utredning avbryts på grund av att den enskilde inte längre vill få sin 
ansökan prövad kan nämnden avskriva ärendet. Det ska då av 
dokumentationen framgå när nämnden beslutat om att avskriva ärendet.
Om nämnden återkallar ett beslut om insats helt eller delvis ska det framgå 
av dokumentationen tillsammans med vilka skäl som ligger till grund för 
beslutet. 

5.5 Verkställa beslut
Den enskildes önskemål om utförare av insats ska framgå i 
dokumentationen. Det ska även framgå vilken utförare som ska genomföra 
insatsen och när ett beslut har verkställts. 

5.5.1 Uppdrag till utföraren
Nämndens uppdrag till en utförare ska innehålla 

 namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde 
(när det gäller ett barn ska det även framgå: vem som är barnets 
vårdnadshavare eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt god 
man (namn, personnummer och kontaktuppgifter)

 behov av tolk och i så fall vilket språk,
 behov av kommunikationsstöd,
 förordnande av god man eller förvaltare samt vilket uppdrag den har
 huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter 
 nämndens bedömning av den enskildes behov
 vad som ingå i uppdraget, när det gäller barn, barnets inställning till 

insatsen
 vilket eller vilka mål som gäller för insatsen
 former för uppföljning
 vilken information som ska återföras till nämnden vid avslut av 

insatsen efter att en prövning gjorts enligt bestämmelserna i 
Offentlighets- och sekretesslagen
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 namn och kontaktuppgifter på ansvarig handläggare

5.6 Följa upp insatser
De åtgärder som vidtas för att följa upp att den enskilde får den beviljade 
insatsen utförd samt de åtgärder som vidtas för att följa upp att insatsen 
arbetar mot fastställda mål ska dokumenteras. Vid uppföljning ska den 
enskildes eventuella klagomål på handläggning och genomförande av insats 
dokumenteras samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
klagomålet. Följande bör ingå i dokumentation av uppföljning av insats:

 när och på vilket sätt uppföljning har skett

 hur den enskilde uppfattar genomförandet av insatsen i förhållande 
till sina behov och önskemål

 vilken bedömning nämnden har gjort av om insatsen har genomförts 
enligt nämndens beslut

 vilken bedömning nämnden har gjort av den enskildes situation

 om behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen
Om den enskildes behov förändras under pågående insats på ett sätt som gör 
att insatsen inte längre svarar mot behoven ska detta dokumenteras 
tillsammans med vilka åtgärder som har vidtagits för att anpassa insatsen 
efter den enskildes behov. 

5.7 Avsluta insatser
Av dokumentationen ska det framgå när och av vilka skäl insatsen avslutats. 
Nämndens bedömning av i vilken utsträckning målen med insatsen har 
uppnåtts bör sammanfattas i en slutanteckning som tillförs personakten.  

6 Särskilda bestämmelser om dokumentation hos 
utföraren

6.1 Ta emot uppdrag
När utföraren har tagit emot ett uppdrag ska följande dokumenteras;

 vem uppdraget gäller

 vilken nämnd som beslutat om insatsen

 vad som ingår i uppdraget

 vilket eller vilka mål som gäller för insatsen

 vilken bedömning som är gjord av den enskildes behov

 hur insatsen ska följas upp

 namn och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hos nämnden

6.2 Genomföra insatser
Av dokumentationen ska det framgå när insatsen påbörjas. Hur insatsen ska 
genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan som har utgångspunkt 
i nämndens uppdrag. Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller 
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boende eller i ett stödboende, bör genomförandeplanen även upprättas med 
utgångspunkt i nämndens vårdplan. Genomförandeplanen bör användas som 
utgångspunkt för fortlöpande journalanteckningar samt som underlag för 
uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen ska revideras vid behov. Av 
dokumentationen ska det framgå om det har tillkommit omständigheter eller 
inträffat händelser som medfört att insatsen helt eller delvis inte kunnat 
genomföras som planerat. 

6.2.1 Genomförandeplanens innehåll
Av genomförandeplanen bör bland annat följande framgå:

 mål för insatsen

 vilka aktiviteter insatsen innehåller samt mål för respektive aktivitet

 vem som ansvarar för varje aktivitet

 när och hur aktiviteterna ska genomföras

 hur utföraren ska samarbeta med nämnden och andra så som till 
exempel Arbetsförmedlingen, skolan eller hälso- och sjukvården

 när och hur insatsen, både som helhet eller för olika aktiviteter, ska 
följas upp

 om den enskilde deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som 
har tagits till hens synpunkter och önskemål

 vilka andra som har deltagit i framtagandet av genomförandeplanen

 när planen har fastställts

 när och hur planen ska följas upp

6.3 Följa upp insatser
De åtgärder som genomförs för att följa upp om individen får de beviljade 
insatserna utförda enligt nämndens beslut ska dokumenteras. Det ska även de 
åtgärder som görs för att följa upp insatsen mot fastställda mål. Om den 
enskilde framför klagomål på genomförandet ska dessa dokumenteras, 
liksom vilka åtgärder som vidtagits utifrån klagomålen. Följande bör ingå i 
dokumentation av uppföljning av insats:

 när och på vilket sätt uppföljning har skett

 hur den enskilde uppfattar genomförandet av insatsen i förhållande 
till sina behov och önskemål

 utförarens bedömning av den enskildes situation

 om behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen

 vilka uppgifter som efter prövning enligt offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen har återförts till nämnden vid uppföljningen

6.4 Avsluta insatser
Av dokumentationen ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har 
avslutats. Utförarens bedömning av i vilken utsträckning målen med insatsen 
har uppnåtts ska sammanfattas i en slutanteckning som tillförs personakten.  
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7 Förvaring av dokumentation
Dokumentationen ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga ej 
kommer åt den. Den ska även förvaras så att den inte kan förstöras 
exempelvis av skadegörelse, brand, stöld eller vatten. 

7.1 Rensning av akt
Att rensa en akt innebär att förstöra handlingar som inte ska arkiveras. 
Senast i samband med att ärendet avslutas ska handläggare ta ställning till 
om minnesanteckningar, utkast och motsvarande ska arkiveras. 

7.2 Gallring
Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden ska som 
huvudregel gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. 
Följande handlingar inom Osby kommuns socialtjänst får dock inte gallras:

 handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn 
har placerats eller tagits emot i ett familjehem eller annat enskilt hem 
som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har 
vårdnaden om barnet, hem för vård eller boende samt stödboende,

 handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning 
om föräldraskap eller faderskap,

 handlingar i akter innehållande personer födda den femte, den 
femtonde eller den tjugofemte varje månad. 

För detaljerad information om gallring hänvisas till Kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

7.2.1 Handlingar som inte leder till ett ärende
Handlingar som inte tillhör ett ärende eller som inte leder till att ett ärende 
inleds omfattas inte av reglerna om gallring enligt 12 kap 1 § SoL. Det gäller 
exempelvis inkomna rapporter och anmälningar som inte leder till att 
utredning inleds. Dessa handlingar förvaras, enligt beslut från 
kommunfullmäktige, i en kronologisk pärm och gallras efter två år. 
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Barn och utbildning 
Ingrid Ullsten 
0479-528138 
ingrid.ullsten@oby.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

Anmälda kränkningar och utförda utredningar 1/1–30/6 2019
Dnr BUN/2019:286 600  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda kränkningar och 
genomförda utredningar januari-juni 2019.

- Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra insatser 
i förskolan och grundskolans fritidshem två tillfällen per år, där det klargörs 
personalens anmälningsskyldighet till rektor då ett barn anser sig ha blivit utsatt 
för eller misstänks ha utsatts för kränkande behandling i samband med 
verksamheten.

- Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i arbetet med att 
implementera barnkonventionen utarbeta rutiner för respektive skolform som 
förebygger kränkande behandling.

Sammanfattning av ärendet

I skollagen kapitel 6 § 7 anges huvudmannens skyldighet att förebygga och förhindra 
kränkande behandling.
”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling.”
I syfte att informera Barn- och utbildningsnämnden om läget på kommunens förskolor 
och grundskolor redovisas vid två tillfällen per år antal anmälda kränkningar och utförda 
utredningar.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-05, samt 
vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-17.

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

Områdeschef grundskola

Områdeschef förskola

Verksamhetsutvecklare,

Rektorer grundskolan

Rektorer förskolan

Mia Johansson Ingrid Ullsten 
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 
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Barn och utbildning 
Jane Mårtensson 
0479528236 
Jane.martensson@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

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden 2019
Dnr BUN/2019:10 002  

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden, daterad 2019-08-20 beslutas att 
gälla från och med den 17 september 2019.

Sammanfattning av ärendet

I delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden framgår vilka beslut som 
utskott, politiker eller tjänstepersoner självständigt kan besluta om på delegation av Barn- 
och utbildningsnämnden. Saknad delegation i delegationsordningen medförde revidering 
som beslutades 2019-05-21 §92. Nya förändringar medför nu ytterligare revidering.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden 2019, daterade 2019-08-20. 

 Beslutet skickas till 

Enhetschef Kultur- och fritid
Enhetschef Barn- och familjeenhet
Områdeschef Grundskola
Områdeschef Gymnasium- och vuxenutbildning
Områdeschef Förskola
 

Mia Johansson Jane Mårtensson 
Förvaltningschef Administratör barn och utbildning 

http://www.osby.se/


Delegationsordning 2019 
Barn- och utbildningsnämnden

Beslut i Barn- och utbildningsnämnden, 2019-05-21.
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Allmänt om delegering och beslutanderätt inom en nämnd
(6 kap 33-38 §§ kommunallagen)

Vad innebär delegering?
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till 
någon annan (=delegaten).

Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och 
kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan 
återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Det bör dock endast ske i ärenden som 
nämnden bedömer vara av principiell art. Det bör dock endast ske i ärenden som nämnden bedömer 
vara av principiell art.

Förutsättningar för nämndens delegationsrätt

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente 
eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i 
vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut 
om en delegationsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.

Vad kan delegeras

a) Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud (6 kap 34 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
1.ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet d.v.s. 
   nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 
    principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt beslutas av nämnden. 
Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska 
bedömningar blir avgörande. Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller ej finns inte. 
En bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, 
förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
b) Delegationsförbud i Socialtjänstlagen
Barn- och utbildningsnämndens möjlighet att delegera beslutanderätten begränsas av 
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av 
rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet 
måste fatta beslut i dessa frågor.
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Delegationsförbud gäller:

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3§ FB

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 och 9§§ FB

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9§ FB

Yttrande till domstol i adoptionsärende 4 kap. 10§ FB

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap 6 kap. FB

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp 7 kap. 7§ FB

Förbud att utan barn- och utbildningsnämndens medgivande ta emot andras 
underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig

5 kap. 2§ SoL

c) Delegering och verkställighet
Det är skillnad mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegationsordning 
tas endast upp beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar 
och att den som beslutar måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av 
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig 
om t.ex. tillämpa en fastställd taxa eller där klara riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent 
förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (10 kap 2 § 2 p KL).
d) Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas 
genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. 
Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagen är i god tro och det rör 
civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol.

Vem kan man delegera till? (6kap 33 § KL)

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden, en ledamot eller ersättare 
   i nämnden, en anställd hos kommunen
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till
- flera anställda i grupp, till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad 
  delegering, anställd i kommunalt bolag.

Ersättare för delegat

Vid frånvaro/förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning i första hand den som 
förordnats som ersättare och i andra hand närmast överordnad chef. 
Om inte annan ersättare för förvaltningschefen anges i denna delegationsordning inträder vid 
förvaltningschefens förhinder i första hand områdeschef för grundskolan och i andra hand områdeschef 
för förskolan som såväl delegat som ersättare för delegat.
Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester eller tjänsteresa.
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Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte 
kan avvaktas (6 kap 36 § KL) 

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig här om 
ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några 
begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som ett beslut av nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut (6 kap 35.37 §§ KL)

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Det är respektive delegats 
skyldighet att på avsedd blankett redovisa och sammanställa fattade beslut.
Syftet med anmälan är att nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom kan 
det ha betydelse för beslutets lagakraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga kraft tre veckor efter 
att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats.

Lagrumsförkortningar

Lagrumsförkortningar

KL Kommunallag 1991:900

ArkivL Arkivlagen

TF Tryckfrihetsförordningen 1949:105

OSL Offentlighets- och sekretesslag 2009:400

Pul Personuppgiftslagen 1998:204

SoL Socialtjänstlag 2001:453

FvL Förvaltningslag 1986:223

Sl Skollagen SFS 2010:800

Sf Skolförordningen 2011:185

SFB Socialförsäkringsbalken

SoF Socialtjänstförordningen

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

BrB Brottsbalken

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare 1964:167

Föräldrabalken FB

ÄktB Äktenskapsbalken

SekrL Sekretesslagen

NamnL Namnlagen

HSL Hälso- och sjukvårdslagen

Pl Patientsäkerhetslagen 

Förkortningar
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Delegationsordningen och verkställighetsförteckningen omfattar följande delegater och med 
förkortningar för dessa:

Förkortningar

Controller C

Rektor för förskoleklass, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning

R

Skolskjutsadministratör SA

Förvaltningschef barn och utbildning FC/BU

Områdeschef förskola och pedagogisk omsorg OMRFÖ

Områdeschef förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola

OMRGR

Områdeschef gymnasium och vuxenutbildning OMRGYV

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU

Barn- och utbildningsnämndens ordförande BUNO

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande BUNVO

Enhetschef kultur och fritid EKF

Rektor förskola RF

Verksamhetsutvecklare VU

Handläggare barn- och familjeenheten HBF

Enhetschef barn- och familjeenheten EBF

Förste socialsekreterare 1:e socsekr

Socialsekreterare Socsekr

Familjerättssekreterare FRS

Administratör A

Fritidsutvecklare FU

Enhetschef Musikskolan EM

Kommundirektör KD

Fritidsutvecklare FU

Sim- och ishallschef CSI

Bibliotekschef CB

Socialadministratör SOCA

Närmaste ansvarig chef NAC
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Delegationsordning
1. Vidaredelegation

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

1.1
Förvaltningschef barn och utbildning 
har rätt att delegera vidare de punkter 
som delegerats till denne

 

2. Allmänt
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

2.1 Samverkansavtal med annan 
kommun alla skolformer

FC/BU

2.2 Huvudmannens yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet och Diskriminerings 
ombudsmannen

FC/BU OMRGR
OMRGYV

2.3 Avskrivning av fodringar intill ett 
belopp motsvarande högst 1 
basbelopp i varje enskilt fall

FC/BU

2.4 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att de måste avgöras före 
nästa nämndsmöte

BUNO BUNVO KL 6:36

2.5 Gallringenligt arkivlagen A ArkivL§ 6

2.6 Beslut om att lämna ut handling till 
annan myndighet i enlighet med 
skyldigheten att bryta sekretess

NAC 10 kap 15 § 
OSL

2.7 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild* 
Besvärshänvisning bifogas beslutet

NAC 6 kap 7§ och 
10 kap 14§ 
OSL

2.8 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregistret till statliga 
myndigheter i forskningssyfte

FC/BU OMRGR
OMRGYV

12 kap 6§ 
SoL 19§ 
GDPR

2.9 Beslut om omprövning av 
delegationsbeslut ska ske samt 
omprövning av beslutet

Delegaten i 
ursprungs-
beslutet

27 § FvL

2.10 Prövning av att överklagande skett i 
rätt tid samt avvisning av 
överklagande som kommit in för sent

Delegaten i 
ursprungs-
beslutet

24§ 1 st FvL

2.11 Prövning om överklagande skett i rätt 
tid och avvisning av överklagande 
som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet ej fattats på 
tjänstemannadelegation för 
verksamhet inom barn och familj

EBF C1: 
socsekr

24§ FvL

2.12 Avge yttrande med anledning av 
överklaganden av delegationsbeslut

Delegaten i 
ursprungs-
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beslutet

2.13 Befullmäktigande av ombud att föra 
nämndens talan vid/inför domstol och 
andra myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag

FC/BU C 6 kap 6§ KL

2.14 Beslut om polisanmälan angående 
brott mot den egna verksamheten (ex 
skadegörelse)

FC/BU
EBF
EKF
OMRGR
OMRGYV
R
OMRFÖ
FC
EM

OSL 10 kap 
2§

2.15 Övergripande rutiner utifrån 
fastställda riktlinjer

FC/BU OMRGR 
OMRGYV
OMRFÖ

2.16 Ansökningar om projektmedel, EU-
bidrag m.m. hos Länsstyrelse, ESF 
m.fl. upp till 6 basbelopp 

FC/BU, BUN

2.17 Barn- och utbildningsnämndens 
representation och uppvaktning

BUNO BUNVO

2.18 Förtroendevalda i barn- och 
utbildningsnämndens deltagande i 
kurser och konferenser

BUNO BUNVO

2.19 Överenskommelse med annan 
huvudman att anordna särskild 
undervisning på sjukhus eller annan 
institution

FC/BU OMRGR
OMRGYV

Sl 24:19

2.20 Beslut om skolpliktens fullgörande 
på annat sätt än enligt skollagen, samt 
återkallande av beslut

FC/BU, 
BUNAU

OMRGR
OMRGYV

Sl 24:23, 24 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd 
Sl 28 kap, 12§ p 4

2.21 Tillfälligt inställande av undervisning 
alla skolformer: 1 dag

R, FC

2.22 Tillfälligt inställande av undervisning 
alla skolformer: > 2 dagar

FC/BU OMRGR
OMRGYV

2.23 Beslut om bidrag till enskilt bedriven 
förskola/fritidshem eller pedagogisk 
verksamhet (skollagen 2a:17a§)

FC/BU Gäller beslut att 
utge ersättning till 
enskilt bedriven 
verksamhet, vilken 
inte omfattas i barn- 
och utbildnings-
nämndens beslut 
om motsvarande 
ersättningar för 
kalenderåret. Beslut 
ska dokumenteras 
skriftligt, ange 
tillämplig 
lagbestämmelse och 
vara försedd med 
motivering samt 
information hur 
beslutet kan 
överklagas.
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2.24 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

OMRGR 
OMRGYV
OMRFÖR

Sl 8:23, 
9:21,10:39, 
11:38, 
14:17, 25:13

Kan överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomstol

2.25 Handläggning av skolskjutsfrågor 
inom ramen för fastställda normer, 
lagar, förordningar och föreskrifter

SS FC/BU, 
OMRGR
OMRGYV

2.26 Åtgärd för elev som inte bor hemma FC/BU OMRGR
OMRGYV

Sl 10:29 Sl 10:29 st 2 Får 
överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd 
Sl 28 kap, 12§ p 4

2.27 Skriftliga rutiner för 
klagomålshantering samt information 
om dessa. Huvudmannanivå och 
enhetsnivå

FC/BU, R, FC Sl 4:8

2.28 Inrättande av förskoleenhet och 
skolenhet

BUN Sl 1:3

2.29 Hemkommen ska se till att 
skolpliktiga barn som inte går i dess 
grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt för föreskriven 
utbildning

OMRGR FC/BU Sl 7:21

2.30 Kommunen ska se till att elever i dess 
grundskola och grundsärskola fullgör 
sin skolplikt

R Sl 7:22

2.31 Beslut angående att söka riktade 
statsbidrag

VU
EBF
OMRGR 
OMRGYV
OMRFÖ
EKF

FC/BU

2.32 Beslut angående att ej söka riktade 
statsbidrag

VU
EBF
OMRGR 
OMRGYV
OMRFÖ
EKF

FC/BU

2.33 Beslut av nya beslutattestanter FC/BU  C

2.34 Träffa överenskommelse om lön eller 
ta ensidigt beslut om lön under 
pågående avtalsperiod. 
Innan beslut om lön fattas ska samråd ske med 
HR-enheten. 

FC/BU HR-chef
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3. Enskild huvudman för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

3.1 Beslut om föreläggande för den som 
är uppgiftsskyldig att lämna 
upplysningar och tillhandahålla 
handlingar för insyn

OMRFÖ, 
OMRGR

Sl 26:7-8

3.2 Beslut att avsluta enskilt 
tillsynsärende över fristående 
huvudman genom att inte vidta någon 
åtgärd

OMRFÖ, 
OMRGR

Sl 26:4

3.3 Beslut om föreläggande vid tillsyn av 
fristående huvudman

OMRFÖ, 
OMRGR

Sl 26:10

3.4 Beslut om anmärkning vid tillsyn av 
fristående huvudman

OMRFÖ, 
OMRGR

Sl 26:11

3.5 Beslut att avstå från att ingripa vid 
tillsyn av fristående huvudman

OMRFÖ, 
OMRGR

Sl 26:12

 

4. Förskola

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

4.1 Beslut om placering av barn i 
förskolan med hänvisning till barnets 
behov

RF Sl 8:5

4.2 Beslut om placering av barn i 
förskolan med hänvisning till barnets 
behov av särskilt stöd

RF Sl 8:7

4.3 Yttrande över förskoleplacering i 
annan kommun utanför 
samverkansavtalet

OMRFÖ Sl 8:13

4.4 Mottagande av barn i förskola från 
annan kommun på grund av särskilda 
skäl och på grund av vårdnadshavares 
önskemål utanför samverkansavtalet

OMRFÖ Sl 8:13

4.5 Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling

RF Sl 6:8

4.6 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

RF Sl 6:10

 

5. Förskoleklass

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

5.1 Fastställande av läsårstider OMRGR
VU

FC/BU Sl 9:3

5.2 Yttrande över skolgång i annan 
kommun utanför samverkansavtalet

OMRGR Sl 9:13
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

5.3 Mottagande av barn i förskoleklass 
från annan kommun på grund av 
särskilda skäl och på grund av 
vårdnadshavares önskemål utanför 
samverkansavtalet

OMRGR Sl 9:13 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

5.4 Beslut om avslag på ansökan med 
önskemål om placering vid viss 
skolenhet

OMRGR Sl 9:15 9 kap. 15 § 2 st 
Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

5.5 Beslut om placering i förskoleklass 
för barn yngre än sex år

OMRGR Sl 9 kap 5§ 2 
st

5.6 Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling

R Sl 6:8

5.7 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

R Sl 6:10

5.8 Beslut om enskild elevs rätt till 
skolskjuts

OMRGR SA Barn och 
utbildnings-
nämndens 
skolskjuts-
reglemente

5.9 Beslut om enskild elevs rätt till 
skolskjuts i annan kommun än 
hemkommunen

OMRGR SA Sl 10:33 Får överklagas hos 
allmän förvaltnings-
domstol enl. Sl 28:5

5.10 Beslut om permanent omplacering OMRGR Sl 10:30

5.11 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGR
R

FC/BU Sl 5:18, 20

 

6. Grundskola

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

6.1 Mottagande av elev i annan skolform 
på försök

OMRGR Sl 7:8 < 6 mån

6.2 Beslut att elev i grundskolan kan få 
sin undervisning i grundsärskolan. 
(Integrerad elev)

OMRGR Sl 7:9

6.3 Tidigare skolstart respektive 
uppskjuten skolplikt

OMRGR Sl 7:10, 11 7:10 stycke 2. 
Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

6.4 Skolpliktens upphörande för elever 
som uppnått målen – förkortad 
skolplikt

R Sl 7:14 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

6.5 Beslut om skolpliktens förlängning 
för elever som inte nått målen – 
förlängning av skolplikt

R Sl 7:13 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

6.6 Beslut att slutföra skolgången efter 
det att skolplikten har upphört

R Sl 7:16

6.7 Yttrande över skolgång i annan 
kommun utanför samverkansavtalet

OMRGR Sl 10:25
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6.8 Mottagande av elev från annan 
kommun utanför samverkansavtalet

OMRGR Sl 10:25 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

6.9 Beslut om avslag på ansökan med 
önskemål om placering vid viss 
skolenhet

OMRGR Sl 10:30 10 kap 30 § 2 st 
punkt 1 kan 
överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

6.10 Placering av elev vid annan skolenhet 
med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero

OMRGR Sl 10:30
punkt 2

Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

6.11 Läsårets förläggning OMRGR
OMRGY
VU

FC/BU Sf 3:3

6.12 Studiehandledning på annat språk än 
modersmålet

R Sf 5:4

6.13 Fördelning av undervisningstiden 
mellan årskurser (på förslag av 
rektor)

OMRGR Sf 9:4

6.14 Ytterligare undervisningstid utöver 
den garanterade undervisningstiden

R Sf 9:3

6.15 Elevens val R Sf 9:8

6.16 Beslut att förelägga elevs 
vårdnadshavare att fullgöra 
skyldigheter avseende skolplikt

BUNAU Sl 7:23 st 1 BUN beslutar om 
vite. Får överklagas 
som 
förvaltningsbesvär 
hos allmän 
förvaltnings-
domstol. Sl 28 kap 
5§ p 4

6.17 Beslut om enskild elevs rätt till 
skolskjuts i hemkommunen

OMRGR SA Sl 10:32 Får överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol enl. Sl 28:5

6.18 Beslut om enskild elevs rätt till 
skolskjuts i annan kommun än 
hemkommunen

OMRGR SA Sl 10:33 Får överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol enl. Sl 28:5

6.19 Prövning och antagning av elever 
bosatta i utlandet

OMRGR Sf 4:2

6.20 Beslut om förlängd 
modersmålsundervisning

R Sf 5:11

6.21 Beslut om särskild undervisning (på 
sjukhus eller motsvarande)

R Sl 24:17

6.22 Beslut om särskild undervisning i 
hemmet eller annan lämplig plats

R Sl 24:20

6.23 Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling

R Sl 6:8

6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar

R Sl 6:10
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7. Grundsärskola
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

7.1 Mottagande av elev i grundsärskolan 
(vårdnadshavares samtycke)

OMRGR
OMRGYV

Sl 7:5 Får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

7.2 Mottagande av elev i annan skolform 
på försök

OMRGR Sl 7:8 < 6 mån

7.3 Beslut att elev inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp efter 
utredning enligt SL 7 kap 5§ a samt 
vidta åtgärder i anledning av detta

OMRGR Sl 7:5 Får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

7.4 Beslut att elev i grundsärskolan kan 
få sin utbildning inom grundskolan 
(Integrerad elev)

OMRGR Sl 7:9

7.5 Beslut att slutföra skolgången efter 
det att skolplikten har upphört

OMRGR Sl 7:16

7.6 Beslut om skolpliktens förlängning 
för elever som inte nått målen – 
förlängning av skolplikt

OMRGR Sl 7:13 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

7.7 Beslut om elev skall läsa ämnen eller 
ämnesområden

R Sl 11:8

7.8 Yttrande över skolgång i annan 
kommun utanför samverkansavtalet

OMRGR Sl 11:25

7.9 Mottagande av elev från annan 
kommun utanför samverkansavtalet

OMRGR Sl 11:25 Kan överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

7.10 Placering av elev vid annan skolenhet 
med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero

OMRGR Sl 11:29 
punkt 2

Får överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

7.11 Beslut om avslag på ansökan med 
önskemål om placering vid viss 
skolenhet

OMRGR Sl 11:29 11 kap 29 § 2 st 
punkt 1 kan 
överklagas hos 
skolväsendets 
överklagandenämnd

7.12 Läsårets förläggning OMRGR
VU

FC/BU Sf 3:3

7.13 Ytterligare undervisningstid utöver 
den garanterade undervisningstiden

R Sf 10:2

7.14 Undervisningstidens fördelning 
mellan årskurserna (på förslag av 
rektor)

OMRGR Sf 10:3

6.25 Beslut om permanent omplacering OMRGR Sl 10:30

6.26 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGR
R

FC/BU Sl 5:18, 20

6.27 Överlåtelse av medicinskt 
ledningsansvar för elevhälsans 
medicinska insats.

OMRGR OMRGYV Hälso- och 
sjukvårdsför
ordning 
4 Kap §4-5
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

7.15 Beslut att förelägga elevs 
vårdnadshavare att fullgöra 
skyldigheter avseende skolplikt

BUNAU Sl 7:23 st 1 BUN beslutar om 
vite. Får överklagas 
som 
förvaltningsbesvär 
hos allmän 
förvaltnings-
domstol. Sl 28 kap 
5§ p 4

7.16 Beslut om enskild elevs rätt till 
skolskjuts i hemkommunen

OMRGR SA Sl 11:31 Får överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol enl. Sl 28:5

7.17 Beslut om enskild elevs rätt till 
skolskjuts i annan kommun än 
hemkommunen

OMRGR SA Sl 11:32 Kan överklagas hos 
allmän 
förvaltnings-
domstol enl. Sl 28:5

7.18 Elevens val R Sf 9:8

7.19 Prövning och antagning av elever 
bosatta i utlandet

OMRGR Sf 4:2

7.20 Beslut om förlängd 
modersmålsundervisning

R Sf 5:11

7.21 Beslut om särskild undervisning (på 
sjukhus eller motsvarande)

R Sl 24:17

7.22 Beslut om särskild undervisning i 
hemmet eller annan lämplig plats

R Sl 24:20

7.23 Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling

R Sl 6:8

7.24 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

R Sl 6:1

7.25 Beslut om permanent omplacering OMRGR Sl 10:30

7.26 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGR
R

FC/BU Sl 5:18, 20

8. Fritidshem

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

8.1 Beslut om erbjudande av utbildning 
vid fritidshem med hänsyn till 
elevens särskilda behov eller 
föräldrarnas förvärvsarbete

R Sl 14:5-6

8.2 Upprättande av plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling

R Sl 6:8

8.3 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar

R Sl 6:10
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9. Gymnasieskolan  
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

9.1 Fastställande av läsårstider OMRGYV
VU

FC/BU Sf 3:2

9.2 Beslut om att elev ska hålla sig med 
enstaka egna hjälpmedel

R OMRGYV Sl 15:17

9.3 Beslut om att elevs utbildning på 
nationellt program får avvika från vad 
som annars gäller

R OMRGYV Sl 16:14

9.4 Fördelning av utbildningen på längre 
tid än tre (3) år. 

R OMRGYV Sl 16:15 GyF 
9:7

9.5 Fördelning av utbildningen på längre 
tid än tre (3) år hos annan huvudman

OMRGYV FC/BU Sl 16:15

9.6 Förlängning av preparandutbildning 
till två (2) år

R OMRGYV Sl 17:5

9.7 Minskning av omfattningen av 
utbildning på introduktionsprogram

R OMRGYV Sl 17:6

9.8 Plan för utbildning på 
introduktionsprogram

R OMRGYV Sl 17:7

9.9 Om huvudmannen för utbildningen 
finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram tas emot till 
yrkesintroduktion eller individuellt 
alternativ.

R OMRGYV Sl 17:11

9.10 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som program-fördjupning

R OMRGYV GyF 4:6

9.11 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjuda som individuellt val

R OMRGYV GyF 4:7

9.12 Antalet undervisningstimmar för varje 
kurs samt fördelning av 
undervisningstiden över läsåren

R OMRGYV GyF 4:22

9.13 Bedömning om elev från 
grundsärskolan har förutsättningar att 
klara yrkesintroduktion och 
individuellt alternativ inom ramen för 
introduktionsprogram

R OMRGYV
OMRGR

Sl 17:16 st 2 I samråd med 
OMRGYV
OMRGR 

9.14 Arbetsplatsförlagt lärande på 
högskoleförberedande program samt 
omfattning av denna

R OMRGYV GyF 4:12

9.15 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande R OMRGYV GyF 4:13

9.16 Beslut om förlängd 
modersmålsundervisning

R OMRGYV GyF 4:18

9.17 Urval till platser på programinriktat 
individuellt val och yrkesintroduktion

R OMRGYV GyF 6:1

9.18 Mottagande av behöriga elever till 
yrkesintroduktion och individuellt 
alternativ

R OMRGYV GyF 6:2

9.19 Skolförläggning av yrkesintroduktion R OMRGYV GyF 6:5



Barn- och utbildningsnämnden, Delegationsordning 2019 16(33)

9.20 Beslut om studiehandledning vid 
särskilda skäl

R OMRGYV GyF 9:9

9.21 Beslut om vilka utbildningar som 
erbjuds

BUNAU Sl 15:30

9.22 Beslut om att avvika från program R OMRGYV Sl 16:14

9.23 Undantag behörighet engelska R OMRGYV Sl 16:32

9.24 Beslut om permanent omplacering OMRGYV Sl 10:30

9.25 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGYV
R

FC/BU Sl 5:18, 20

9.26 Överlåtelse av medicinskt 
ledningsansvar för elevhälsans 
medicinska insats.

OMRGYV OMRGR Hälso- och 
sjukvårdsföror
dning 
4 Kap §4-5

10. Gymnasiesärskolan
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

10.1 Fördelning av undervisningstid över 
läsåren samt fördelning av utbildning 
på längre tid än fyra (4) år

R OMRGYV Gyf 13:6
Sl 18:5

10.2 Fördelning av undervisningstid över 
läsåren samt fördelning av utbildning 
på längre tid än fyra (4) år hos annan 
huvudman

OMRGYV FC/BU

10.3 Antagning av elev i gymnasiesärskolan 
samt placering av elev på nationellt, 
specialutformat eller individuellt 
program

OMRGYV OMRGR Sl 18:9

10.4 Meddelande till elevens hemkommun 
när denne börjar eller slutar vid 
gymnasiesärskolan

R OMRGYV Sl 18:10

10.5 Inrättande av lokala kurser samt beslut 
om hur många timmar lokal kurs 
omfattar

R OMRGYV Gyf 13:8-10

10.6 Betygskriterier för lokala kurser R OMRGYV GyF 13:22

10.7 Inom individuellt program placering i 
yrkesträning eller verksamhetsträning

R OMRGYV Sl 19:6

10.8 Beslut om lokala tillägg R OMRGYV GyF 13:14

10.9 Plan för specialutformat program och i 
förekommande fall beslut om 
programmål

R OMRGYV Sl 19:4

10.10 Yttrande till annan kommun avseende 
mottagande av elev som av särskilda 
skäl önskar gå i den kommunens 
gymnasiesärskola

OMRGYV FC/BU Sl 19:13

10.11 Beslut om avslag om skolskjuts vid val 
av annan skolenhet inom kommunen 

OMRGYV R Sl 19:20 st 2

10.12 Beslut om avslag om skolskjuts i 
annan kommun än hemkommunen

R OMRGYV Sl 19:21 Får överklagas som 
förvaltningsbesvär 
hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
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SkolL 28 kap 5§ p7

10.13 Beslut om studiehandledning vid 
särskilda skäl

R OMRGYV GyF 9:9

10.14 Beslut om kursplaner för lokala kurser R OMRGYV GyF 13:

10.15 Beslut om antalet timmar som skall 
gälla för en kurs

R OMRGYV GyF 13:5

10.16 Beslut om lokalt valbara kurser inom 
yrkesämnen och estetiska ämnen

R OMRGYV GyF 13:12

10.17 Urval till utbildning på nationellt eller 
specialutformat program

R OMRGYV GyF 13:18

10.18 Beslut om hur anmälningsskyldigheten 
vid ledighet skall fullgöras

R OMRGYV GyF 13:19

10.19 Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg gällande händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada

OMRGYV PL 3 kap. 
5§.

10.20 Beslut om permanent omplacering OMRGYV Sl 10:30

10.21 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGYV
R

FC/BU Sl 5:18, 20

11. Kommunal Vuxenutbildning 
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

11.1 Beslut om att böcker och andra 
lärverktyg, som varje elev har för eget 
bruk och får behålla som sin egendom, 
ska anskaffas av elever själva eller 
erbjudas mot avgift

R OMRGYV Sl 20:7

11.2 Beslut om att utbildningen för en elev 
ska upphöra

R OMRGYV Sl 20:9 2 st

11.3 Beslut om att på nytt bereda plats på 
utbildning för elev vars utbildning 
upphört

R OMRGYV Sl 20:9 3 st Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

11.4 Beslut om den sökande ska tas emot 
till utbildningen
Grundläggande vuxenutbildning

R OMRGYV Sl 20:13 o 
20:14 2 st

Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

11.5 Yttrande om att hemkommunen åtar 
sig att svara för kostnader för den 
sökandes utbildning

R OMRGYV Sl 20:21 Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

11.6 Beslut om att den sökande ska tas emot 
till utbildningen

R OMRGYV Sl 20:22 Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

11.7 Beslut om att en sökande ska antas till 
utbildningen. (Gäller inte sökande som 
avses i SkolL Rektor 20:19)

R OMRGYV Sl 20:23

11.8 Beslut om permanent omplacering OMRGYV Sl 10:30

11.9 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGYV
R

FC/BU Sl 5:18, 20
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12. Särskild utbildning för vuxna
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

12.1 Beslut om att böcker och andra 
lärverktyg, som varje elev har för eget 
bruk och får behålla som sin egendom, 
ska anskaffas av elever själva eller 
erbjudas mot avgift.

R OMRGYV Sl 21:6

12.2 Yttrande om att hemkommunen åtar 
sig att svara för kostnader för den 
sökandes utbildning

R OMRGYV Sl 21:7 3 st Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.3 Beslut om sökande ska tas emot till 
utbildning

R OMRGYV Sl 21:7 3 st Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.4 Beslut om sökande ska antas till 
utbildning

R OMRGYV Sl 21:7 4 st

12.5 Beslut om att utbildningen på en kurs 
för en elev ska upphöra

R OMRGYV Sl 21:9 2 st Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.6 Beslut om att på nytt bereda plats på 
utbildning för elev vars utbildning 
upphört

R OMRGYV Sl 21:9 3 st Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

12.7 Beslut om permanent omplacering OMRGYV Sl 10:30

12.8 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGYV
R

FC/BU Sl 5:18, 20

13. Utbildning i svenska för invandrare
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

13.1 Beslut om att elever ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg

R OMRGYV Sl 22:5

13.2 Beslut om att ta emot person till 
utbildningen

R OMRGYV Sl 22:15 Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

13.3 Beslut om att utbildningen på en kurs 
för en elev ska upphöra

R OMRGYV Sl 22:16 2 st Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

13.4 Beslut om att på nytt bereda plats på 
utbildning för elev vars utbildning 
upphört

R OMRGYV Sl 22:17 Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

13.5 Beslut om att på nytt bereda plats för 
elev på utbildningen

R OMRGYV Sl 22:17 Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd

13.6 Beslut om permanent omplacering OMRGYV Sl 10:30

13.7 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGYV
R

FC/BU Sl 5:18, 20
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14. Utbildning, gemensamma frågor, antagning m.m. 
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

14.1 Samverkansavtal med annan kommun
gällande gymnasie- och vuxenutbildning

OMRGYV FC/BU

14.2 Upprättande av plan mot kränkande 
behandling samt
likabehandlingsplan

R OMRGYV Sl 6:8

14.3 Skyldighet att skyndsamt utreda 
omständigheter kring anmälda 
kränkningar med mera

R OMRGYV Sl 6:10

14.4 Beslut avseende antagning till 
gymnasieskolan

OMRGYV FC/BU Sl 15:12 GyF 
7:7-8

14.5 Beslut om inackorderingsbidrag A C SL 15:32 Får överklagas som 
förvaltningsbesvär i 
allmän 
förvaltningsdomstol. 
SkolL 28 kap 5§ p7

14.6 Beslut att inte ta emot obehörig sökande OMRGYV FC/BU Sl 16:36  
Sf 17:14

Får överklagas i 
skolväsendets 
överklagandenämnd 
SkolL 28 kap, 12§ p 
4

14.7 Dispens från betyget godkänt i engelska 
vid ansökan till nationellt program

OMRGYV FC/BU Sl 16:32 Efter yttrande från 
rektor

14.8 Yttrande från hemkommun OMRGYV FC/BU Sl 16:48

14.9 Beslut angående sökande från annan 
kommun

OMRGYV FC/BU Sl 16:44, 47, 
Sf 17:19, 21

14.10 Mottagande av elever från utlandet OMRGYV FC/BU Sl 29:2-5
GyF 12:11

Får överklagas i 
skolväsendets 
överklagandenämnd 
SkolL 28 kap, 12§ p 
4

14.11 Beslut om antalet platser som avsätt för 
fri kvot

OMRGYV FC/BU GyF 7:3

14.12 Meritvärde – kompletterande 
urvalsgrunder, färdighetsprov

OMRGYV FC/BU GyF 7:5
GyF 5:8
GyF 5:16

14.13 Fördelning av elever på inriktningar i 
högre årskurs då inriktningsgaranti inte 
medgivits

R OMRGYV GyF 7:6

14.14 Inriktningsgaranti OMRGYV FC/BU Sl 16:12, 39

14.15 Byte av studieväg R OMRGYV GyF 7:9

14.16 Återantagning R OMRGYV GyF 7:10

14.17 Antagning vid senare tidpunkt än vid 
början av utbildningen samt i 
förekommande fall beslut att den 
sökande skall genomgå inträdesprov

R OMRGYV GyF 7:8

14.18 Beslut angående sökande till högre 
årskurs när hemkommunen inte erbjuder 
sökt inriktning

R OMRGYV Sl 5:18 SFS 1985:1100 ändr 
SFS 1999:180 – 
avser elev som 
påbörjar utbildning 
före den 1 juli 2011
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14.19 Utse ledningsgrupp för 
Yrkeshögskoleutbildning och sköta 
uppgifter enligt YrkhögskF 4:2

R OMRGYV YrkeshögskF 
4:2 och 5

14.20 Tillfälligt inställande av undervisning – 
gymnasium, vuxenutbildning: 1 dag

R OMRGYV

14.21 Tillfälligt inställande av undervisning – 
gymnasium, vuxenutbildning: > 2 dagar

OMRGYV FC/BU

14.22 Information om icke skolpliktiga 
ungdomar

OMRGYV Sl 29:9

14.23 Beslut i anledning av ansökan om 
kontant resebidrag

A OMRGYV Enligt fastställda 
regler

14.24 Beslut om stipendier ur Gösta och John 
Darlins fond, Osbypannans 
Resestipendiefond samt Stiftelsen Osby 
gymnasiums stipendiefond, Stiftelsen 
Ernestamska fonden och Stiftelsen 
Lukasfonden

BUN

14.25 Beslut om bidrag till fristående 
gymnasieskola, gymnasiesärskola 

BUN Sl 16:53

14.26 Tilläggsbelopp till kommunala och 
fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 

OMRGYV C Sl16:54

14.27 Beslut om regler och storlek på kontant 
reseersättning

BUN

14.28 Beslut om att anställa obehörig lärare 
längre än sex (6) månader, dock längst 
tolv (12) månader.

R OMRGYV Sl 2:19

14.29 Rutiner för klagomål. FC/BU Sl 4:8

14.30 Hantering av inkomna klagomål OMRGYV FC/BU Sl 4:7

14.31 Utse tillförordnad rektor OMRGYV FC/BU Sl 2:9

14.32 Avstängningstid i de frivilliga 
skolformerna

OMRGYV
R

FC/BU Sl 5:18, 20

14.33 Avstängning från viss utbildning med 
praktiska inslag

R FC/BU Sl 5:19

15. Kultur och fritid

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

15.1 Godkännande av förening och 
beviljande av stöd till förening enligt 
fastställda normer och inom givna 
budgetramar

EKF FU

15.2 Behandling av beslut om övriga 
föreningsbidrag inom givna 
budgetramar och lämnade riktlinjer

EKF FU

15.3 Godkännande och underskrift av avtal 
med föreningar och studieförbund 
inom givna budgetramar och lämnade 
riktlinjer

EKF FU
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15.4 Öppettider för sim och ishall, 
folkbiblioteket med filialer samt beslut 
om tillfällig stängning vid 
extraordinära omständigheter.

EKF CSI
CB

16. Beslut rörande barn och ungdom

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

Placering
16.1 Godkännande av familjehems 

lämplighet för vård och fostran
BUNAU 6 kap. 6 § 

första och 
andra 
stycken SoL

16.2 Bistånd till barn och ungdom i form 
av vård i familjehem

BUNAU 4 kap. 1 § 
SoL

16.3 Godkännande av jourhems 
lämplighet för tillfällig vård och 
fostran

BUNAU 6 kap. 6 § 
tredje 
stycket SoL

16.4 Beslut om tillfällig vistelse i 
familjehem eller jourhem

1.e socsekr 4 kap. 1 § 
SoL

Högst två 
månader efter att 
utredning enligt 
11 kap. 1 § SoL 
avslutats.

16.5 Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för 
vård eller boende. Sammantagen tid 
om högst 3 månader. 

Sammantagen tid som överstiger 3 
månader

EBF

BUNAU

4 kap 1 § 
SoL

16.6 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn 
och ungdom i samband med 
placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller HVB-hem.

1:e socsekr

16.7 Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
gällande barn och ungdom- enligt 
SKL´s rekommendation-
över SKL´s rekommendation

Socsekr,

 EBF
16.8 Sluta avtal med hem för vård och 

boende / SiS-ungdomshem
EBF

16.9 Medgivande att underårig tas emot 
för stadigvarande vård och fostran i 
enskilt hem som inte tillhör den 
underåriges föräldrar eller annan 
vårdnadshavare

BUNAU 6 kap 6 § 
SoLförsta 
stycket

16.10 Begäran till Försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare för 
barnbidrag

Socsekr 16 kap 18 § 
SFB 106 kap 
6 § SFB

16.11 Begäran till Försäkringskassan att 
underhållsstödet betalas ut till någon 
annan lämplig person eller till 

Socsekr 18 kap 19 § 
SFB



Barn- och utbildningsnämnden, Delegationsordning 2019 22(33)

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

nämnden att användas för barnets 
bästa

16.12 Underrättelse till Försäkringskassan 
om att barn med underhållsstöd 
placerats i familjehem respektive 
återflyttat till biologiska föräldrar

Socsekr 2 § 
förordningen 
om 
underhållsst
öd

16.13 Beslut om framställning till Centrala 
Studiemedelsnämnden om ändring av 
betalningsmottagare för studiemedel

Socsekr 2 kap 33 § 
andra 
stycket 
studiestöds-
förordningen

16.14 Förälders ersättning till kommunen 
för placerat barn

1:e socsekr 8 kap 1 § 
andra 
stycket SoL 
samt 6 kap 
2-4 §§ SoF

Öppenvård
16.15 Beslut om bistånd i form av 

personligt stöd av socialsekreterare
Socsekr 4 kap 1 § 

SoL

16.16 Beslut om bistånd i form av 
öppenvård 
internt- 
externt

Socsekr
EBF

4 kap 1 § 
SoL

16.17 Bistånd i form av öppenvård utan 
vårdnadshavarens samtycke

EBF 4 kap. 1 § 
SoL och 6 
kap 13 a § 
FB

Jämför med 3 
kap.6a § SoL

16.18 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj

Socsekr 4 kap 1 § 
SoL

16.19 Bistånd i form av kontaktperson eller 
kontaktfamilj utan vårdnadshavarens 
samtycke

EBF 4 kap.  1 § 
SoL och 6 
kap 13 a § 
FB

Jämför med 3 
kap.6 b § SoL

16.20 Förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj

Socsekr

16.21 Beslut om ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj

1:e socsekr

16.22 Bistånd i form av andrahandskontrakt EBF 4 kap 1 § 
SoL

16.23 Bistånd i form av ekonomiskt stöd 
vid eget boende 

Socsekr 4 kap 1 § 
SoL

16.24 Bistånd i form av personligt stöd vid 
eget boende

Socsekr 4 kap. 1 § 
SoL

16.25 Övervägande om att vård i annat hem 
än det egna fortfarande behövs

BUNAU 6 kap 8 § 
SoL

Minst var 6:e 
månad

16.26 Beslut om ersättning från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får vård i 
ett annat hem än det egna

EBF 8 kap 1 § 2 
st SoL
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

Utredning
16.27 Beslut om att inleda utredning Socsekr 11 kap 1 § 

SoL

16.28 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att avskriva ärendet från 
fortsatt handläggning.

1:e socsekr 11 kap 1 § 
SoL

16.29 Beslut om att inleda utredning oavsett 
den enskildes samtycke

1:e socsek 11 kap 1,2 
§§

16.30 Förlängning av utredningstid i 
ärenden som rör barn

EBF 11 kap 2 § 
tredje 
stycket SoL

16.31 Beslut om att utredning inte skall 
föranleda någon åtgärd

1:e socsekr 11 kap 1 § 
SoL

16.32 Beslut om uppföljning efter avslutad 
utredning utan insats, då behov av 
insats bedöms föreligga men 
samtycke saknas

1:e socsekr 11 kap 4a § 
SoL

16.33 Beslut om uppföljning efter avslutad 
placering, då behov av insats bedöms 
föreligga men samtycke saknas

1:e socsekr 11 kap 4b § 
SoL

16.34 Beslut om att avsluta uppföljning 
utan insats

1:e socsekr 11 kap 4c § 
SoL

Övrigt
16.35 Beslut om framställning om 

överflyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun

EBF 2 a kap 10 § 
SoL

16.36 Meddela inställning i fråga om annan 
kommuns begäran om överflyttning

EBF 2 a kap 10 § 
SoL

16.37 Beslut om att ansökan hos 
Inspektionen för vård och omsorg om 
överflytt av ärende till annan 
kommun 

EBF 1:e socsekr 2a kap 11 § 
SoL

16.38 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnads-havare som 
tidigare varit familjehemsförälder

EBF 6 kap 11 §

16.39 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare SoF

Socsekr 5 kap 3 § 1-2 
SoF

16.40 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av 
god man/förvaltare ej längre 
föreligger

Socsekr 5 kap 3 § 1-2 
SoF

16.41 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om förhållanden 
beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom

Socsekr 5 kap 3 § 3 
SoF

Avser all slags 
egendom ink ATP

16.42 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig

Socsekr 5 kap 2 § 
SoF
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17. Beslut rörande familjerätt
Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

17.1 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse då parterna 
sammanbott under hela 
konceptionstiden, alternativt haft ett 
stadigvarande förhållande under 
konceptions-tiden och numer bor 
tillsammans, och är övertygade om 
att barnet är deras gemensamma (s-
protokoll)

SOCA/FRS 1 kap 4§ 1st 
FB

17.2 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse i övriga fall än 
enl 4.1

Socsekr/FRS 1 kap 4§ FB

17.3 Beslut att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när dom 
eller bekräftelse finns och faderskapet 
kan ifrågasättas

Socsekr/FRS 2 kap 1§ FB

17.4 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning

Socsekr/FRS 2 kap 1§ FB

17.5 Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är gift 
med barnets moder kan vara far till 
barnet

Socsekr/FRS 2 kap 9§ 1st 
FB

Beslut att inte 
påbörja utredning 
eller lägga ned 
påbörjad utredning 
tillkommer BUN

17.6 Beslut att väcka och föra talan i mål 
om faderskap

Socsekr/FRS 3 kap 5§ 2st 
6§ 2 st FB

17.7 Beslut att godkänna / inte godkänna 
avtal om vårdnad boende och 
umgänge

Socsekr/FRS 6 kap 6 §,6 
kap 14 a §2 
st och 6 kap 
15 a § 3 st 
FB

17.8 Beslut att utse utredare i mål och 
ärenden om vårdnad, boende eller 
umgängen

EBF 6 kap 19§ 3 
st FB

17.9 Beslut om att utse utredare i 
adoptionsärende 

EBF Enl. 4 kap 
14 § FB

17.10 Beslut om medgivande att ta emot 
barn med hemvist utomlands, i syfte 
att adoptera det

BUNAU 6 kap 12§ 
SoL

17.11 Beslut om att återkalla medgivande 
av adoption, om förutsättningarna för 
det inte längre föreligger

BUNAU 6 kap 13§ 
SoL

17.12 Beslut om att samtycke ges till att 
adoptionsförfarande får fortsätta

Socsekr/FRS 6 kap 14§ 
SoL

17.13 Beslut om att samtycke inte ges till 
att adoptionsförfarande får fortsätta

BUNAU 6 kap 14§ 
SoL

Får ej delegeras till 
tjänsteman

17.14 Yttrande till domstol i ärende enligt 
namnlagen

Socsekr/FRS 45 och 46 §§ 
NamnL

17.15 Lämna upplysningar och yttrande till 
domstol beträffande 

Socsekr/FRS 5 kap 5 § 3 
st ÄktB
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

äktenskapsskillnad vilken avser 
äktenskap som ingåtts av underårig

17.16 Lämna upplysningar och yttrande till 
länsstyrelsen beträffande 
äktenskapsdispens

Socsekr/FRS 15 kap 1 § 2 
st ÄktB

17.17 Beslut om DNA-undersökning i 
faderskapsärende

Socsekr/FRS 2 kap 6 § FB 
och 10 kap 5 
§ SoL

17.18 Yttrande till domstol om 
umgängesstöd

Socsekr/FRS 6 kap 15 c § 
2 st FB

17.19 Beslut att utse en person att medverka 
vid umgänge (umgängesstöd)

Socsekr/FRS 6 kap 15 c § 
3 st FB

17.20 Beslut att utse kontaktperson i 
umgängesärenden

Socsekr/FRS 4 kap 1 § 
SoL

17.21 Beslut om ersättning till 
kontaktperson vid umgänge

1:e socsek

17.22 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas längre 
perioder än 3 månader

Socsekr/FRS 7 kap 7 § 2 
st FB

17.23 Framställan till domstol om särskilt 
förordnad vårdnadshavare.

Socsekr/FRS 6 kap FB

17.24 Beslut om att avge upplysningar Socsekr/FRS 6 kap 20§ 
2st FB

17.25 Beslut om att avge utredning Socsekr/FRS 6 kap 19§ 
3st FB

18. Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

18.1 Beslut i ärenden inom barn- och 
familjeenheten och Vuxenenheten 
som handläggs utanför kontorstid av 
Sociala Jouren i Kristianstad

Socsekr inom 
Sociala Jouren

11 kap 1§ 4 
kap 1§ SoL

18.2 Handläggning av ärende jml LVU 
inför beslut av barn- och 
utbildningsnämndens ordförande

Socsekr inom 
Sociala Jouren

LVU

18.3 Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av akut placering i 
boende (hotell, vandrarhem, 
familjehem, HVB-hem, SIS) till 
nästkommande vardag. I 
beslutsdelegationen ingår beslut om 
dygnskostnader för placeringen

Socsekr inom 
Sociala Jouren

4 kap 1§ 
SoL
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19. Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

19.1 Beslut om ansökan till 
Förvaltningsrätt för vård enligt LVU

BUNAU 4 § LVU

19.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande. Delegat eller 
ersättare när utskottets beslut inte kan 
avvaktas

BUNAU BUNO eller 
BUNVO

6 § LVU

19.3 Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under 
vårdtiden. Delegat eller ersättare när 
utskottets beslut inte kan avvaktas

BUNAU BUNO eller 
BUNVO

11§ 1-2 st 
LVU

19.4 Beslut om att omhändertagande enl. 6 
§ LVU skall upphöra

BUNO 9 § 3 st LVU

19.5 Övervägande om vård med stöd av 
2 § LVU fortfarande behövs

BUNAU 13§ 1 st 
LVU

Minst var 6:e mån

19.6 Beslut i fråga om fortsatt vård 
(omprövning)

BUNAU 13§ 2 st 
LVU

Inom 6 månader

19.7 Beslut hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare utövas. 

Kan endast 
delegeras vid 
akuta situationer 
till BUNO.

14 § 2 st1 p 
LVU

19.8 Beslut att den unges vistelseort inte 
ska röjas för vårdnadshavare. 

Kan endast 
delegeras vid 
akuta situationer 
till BUNO.

14 § 2 st2 p 
LVU

19.9 Övervägande om beslut rörande rätt 
till umgänge, umgängesförbud eller 
hemlighållande av vistelseort för den 
unge ska kvarstå

BUNAU 14 § 3 st 
LVU

Minst var 3:e 
månad

19.10 Beslut om att vården ska upphöra när 
vård inte längre behövs

BUNAU 21 § LVU

19.11 Beslut om kontaktperson eller öppen 
behandling (s.k. mellantvång)

BUNAU 22 § LVU

19.12 Prövning om beslut om förebyggande 
insats skall upphöra att gälla

BUNAU 22 § 3 st 
LVU

Minst var 6:e mån

19.13 Beslut om att förebyggande insats 
enligt 22 § 1 st LVU skall upphöra

BUNAU 22 § 3 st 
LVU

19.14 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud

BUNAU 24 § LVU

19.15 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs

BUNAU 26 § LVU Minst var 3:e mån

19.16 Beslut om att flyttningsförbud skall 
upphöra

BUNAU 26 § 2 st 
LVU

19.17 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 
Ersättare när utskottets beslut inte 
kan avvaktas.

BUNAU BUNO eller 
BUNVO

27 § LVU

19.18 Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra

BUNAU 30 § 2 st 
LVU
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

19.19 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller annan vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan nås

BUNAU 31§ LVU

19.20 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen

Socsekr 32 § 1 st 
LVU

19.21 Beslut om att begära biträde av polis 
för att genomföra läkarundersökning. 
Delegat eller ersättare när utskottets 
beslut inte kan avvaktas

BUNAU BUNO eller 
BUNVO

43 § 1 p 
LVU

19.22 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte 
är att hänföra till 11 § 1-2 st LVU

Socsekr 11 § 4 st 
LVU

Till exempel 
kortare vistelse 
utom 
familjehemmet eller 
HVB, kortare 
utlandsvistelser 
med mera.

 

20. Överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och 
andra myndigheter

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

20.1 Beslut om att föra talan i 
Förvaltningsrätt om återkrav

BUNAU 9 kap 1 och 
3 §§ SoL

20.2 Beslut om att föra talan i ärende eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol

FC/BU och EBF 10 kap 2 § 
SoL

20.3 Utseende av ombud att föra 
nämndens talan

FC/BU 10 kap 2 § 
SoL

20.4 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till Förvaltningsrätt, 
Kammarrätt och/eller Högsta 
Förvaltningsdomstolen i SoL- och 
LVU-ärenden

BUNAU
BUNO eller 
BUNVO

10 kap 2§ 
SoL, 

Ärenden som är av 
principiell 
beskaffenhet eller 
annars av större 
vikt omfattas inte 
av denna delegation

20.5 Beslut huruvida omprövning ska ske Delegaten i 
ursprungs-
beslutet

27 § FvL

20.6 Omprövning av beslut Delegaten i 
ursprungs-
beslutet

27 § FvL

20.7 Prövning av att överklagande skett i 
rätt tid, samt avvisning av 
överklagande som inkommit för sent

Delegaten i 
ursprungs-
beslutet

24 § 1st FvL

20.8 Avvisande av ombud BUNAU 14 § FvL 

20.9 Yttrande till allmän domstol i 
brottsmål

EBF 31 kap 1 § 
1st BrB

20.10 Yttrande till åklagarmyndigheten 1:e socsekr 11 § 1st 
LUL
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

20.11 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. utredning 
beträffande misstänkt under 15 år

1:e socsekr 33 § jfrt med 
31 § LUL

20.12 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan

EBF 37 § LUL

20.13 Yttrande till passmyndigheten vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande

Socsekr 3 § 2 st 
passförordni
ngen

20.14 Yttrande till tillsynsmyndigheten BUNAU 13 kap 2 § 
SoL

Tillsynsmyndighet 
är Inspektionen för 
vård och omsorg, 
Länsstyrelsen, JO, 
JK, DO

20.15 Anmälan till IVO om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig risk 
för allvarligt missförhållande samt 
händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.

FC/BU EBF
OMRGR
OMRGYV

14 kap 7 § 
SoL
HSLF-FS 
2017:41,
Patient-
säkerhetslag
en kap 3 5§

20.16 Beslut om polisanmälan om vissa 
brott mot underårig

EBF 12 kap 10 § 
SoL, 14 kap 
2 § SekrL

Avser misstanke 
om brott enl 3, 4 
och 6 Kap BrB

20.17 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa grövre brott

BUNO 12 kap 10 § 
SoL 14 kap 
2 § SekrL

Avser misstanke 
om brott enl 3, 4 
och 6 Kap BrB, 
samt brott för vilket 
inte är föreskrivet 
lindrigare straff än 
fängelse i 2 år

20.18 Beslut om polisanmälan angående 
brott mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd mm)

BUNAU 12 kap 10 § 
SoL 1 kap 
5§ SekrL

Vid brådskande 
ärende: 
arbetsledning

20.19 Yttrande i körkortsärende Socsekr Körkortslage
n (1977:477) 
39 § 3 st

20.20 Yttrande till Migrationsverket i 
åldersfråga

Socsekr EBF Begäran om 
uppgifter enl 
17 kap 1§ 
utlänningsla
gen

20.21 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till Förvaltningsrätten, 
Kammarrätten och Skolväsendets 
överklagandenämnd 

FC/BU
EBF
OMRGR
OMRGYV
OMRFÖ 
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21. GDPR

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

21.1 Beslut att utse dataskyddsombud FC/BU Art 37 
Dataskydds-
förordningen 

21.2 Beslut att lämna ut handling NAC TF, OSL, 
Dataskydds-
förordningen 

Sekretessprövning 
och prövning enligt 
dataskydds-
förordningen ska 
ske innan 
utlämnande av 
handling.

21.3 Beslut att ta ut avgift eller vägra att 
tillmötesgå begäran om begäran är 
uppenbart ogrundad eller orimlig

FC/BU OMRGR
OMRGYV
OMRFÖ

Art 12.5 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.4 Beslut om utlämnande av 
registerutdrag

NAC Art 15 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.5 Beslut om den registrerades rätt till 
rättelse

FC/BU

NAC
Art 16 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.6 Beslut om den registrerades rätt till 
radering

NAC Art 17 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.7 Beslut om den registrerades rätt till 
begränsning av behandling 

NAC Art 18 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.8 Beslut att underrätta mottagare av 
personuppgifterna om eller 
begränsning av behandling enligt 

NAC Art 19 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

art. 16, 17.1 och 18 
Dataskyddsförordningen. 

2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.9 Beslut om den registrerades rätt till 
dataportabilitet 

NAC Art 20 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.10 Beslut om den registrerades rätt att 
göra invändningar 

NAC Art 21 
Dataskydds-
förordningen

Beslut kan överklagas 
till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
2018:218 om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

21.11 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

FC/BU OMRGR
OMRGYV
OMRFÖ

Art 28 
Dataskydds-
förordningen

Personuppgiftsavtalet 
ska diarieföras av 
förvaltningens 
registrator. 

21.12 Beslut att anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten

NAC Art 33 
Dataskydds-
förordningen

Anmälan ska ske till 
Datainspektionen 
senast 72 timmar efter 
upptäckt. 

Dataskyddsombudet 
ska rådfrågas innan 
anmälan upprättas.

21.13 Beslut att informera den 
registrerade om inträffad 
personuppgiftsincident

NAC Art 34
Dataskydds-
förordningen

21.14 Beslut att upprätta 
konsekvensbedömning avseende 
dataskydd

NAC Art 35 
Dataskydds-
förordningen

Dataskyddsombudet 
ska rådfrågas innan 
konsekvens-
bedömning fastställs.

22. Beslut rörande ekonomi och administration
Observera!
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för 
beslutad kostnadskalkyl för visst projekt

Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

22.1 Inköpsärenden, ej drift – inköp av 
inventarier/utrustning som inte är 
att betrakta som drift, inom ramen 
för beviljade medel 
(investeringsbudget)

FC/BU  C
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

22.2 Avyttring/utrangering av 
inventarier, maskiner, fordon eller 
annan barn- och 
utbildningsnämnden tillhörig lös 
egendom till ett värde om högst fem 
(5) prisbasbelopp.

Avyttring/utrangering av 
inventarier, maskiner, fordon eller 
annan barn- och 
utbildningsnämnden tillhörig lös 
egendom till ett värde över fem (5) 
prisbasbelopp

FC/BU

BUNAU

22.3 Budgetansvar, drift – bedriva 
verksamhet inom ramen för 
beviljade anslag. Inköp av 
förbrukningsmaterial etc

Respektive 
budgetansvarig

22.4 Avskrivning av fodringar intill ett 
belopp motsvarande högst 1 
basbelopp i varje enskilt fall om 
förutsättningar att betala saknas

FC/BU C

22.5 Utdelning ur de fonder som ligger 
inom BUN:s ansvarsområde

BUN

22.6 Beslut om upphandling upp till av 
Riksdagen fastställd beloppsgräns 
för direktupphandling enligt LOU 
och LUF (f n LOU 586,907 kronor, 
LUF 1 092 436 kronor).

Övriga åtgärder vid 
direktupphandling enligt 
kommunens ”Regler för inköp och 
upphandling” daterade 2015-02-01

FC/BU

FC/BU
OMRGR
OMRGYV
OMRFÖ

EBF
EKF
R
FC
EM

I förvaltnings-
övergripande 
upphandlingar inom 
BUN:s ansvarsområde 
och inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram

I 
områdesövergripande 
upphandlingar inom 
BUN: s 
ansvarsområde och 
inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram.

Inom sin enhet och 
inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram

22.7 Beslut om egen upphandling och 
fastställande av 
upphandlingsdokument i 

BUNAU I upphandlingar inom 
BUN:s ansvarsområde 
och inom av 
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Ärende nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anm

upphandlingar över ett belopp 
motsvarande den av Riksdagen 
fastställda beloppsgränsen för 
direktupphandling, se punkt 22.6 
ovan.

I ovan angivna 
upphandlingsärenden fatta beslut 
om

 avbrytande av upphandling,
 tilldelning av kontrakt, 

      undertecknande av avtal.

FC/BU

kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 

22.8 Beslut om att delta i samordnad 
upphandling med annan 
upphandlande myndighet/enhet 
samt beslut om 

 fastställande av 
upphandlingsdokument,

 avbrytande av upphandling,
 tilldelning av kontrakt, 

       undertecknande av avtal.

FC/BU I upphandlingar inom 
BUN:s ansvarsområde 
och inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram

Verkställighet, exempel

För verkställighetsärenden gäller att:
- Beslut alltid följer fastställda riktlinjer
- Omfattar även andra ärenden/ärendegrupper av liknande art och omfattning.
- Förutsättning för verkställighet är att kommunens policy och riktlinjer 
   inom personalpolitiken följs

Närmast överordnad chef:
- Återbesättningsprövning under förutsättning att medel finns i budget
- Fastställa lön vid nyanställning av chefer i samråd sker med HR-chef
- Fastställa lön vid nyanställning av övrig personal
- Anställning med varaktighet mindre än 1 år (innan beslut om anställning fattas ska samråd ske 

med personalkonsult för att bevaka lagstadgade skyldigheter såsom omplacering, LAS mm)
- Begära in läkarintyg vid sjukdom, utreda rehabiliteringsbehov, göra handlingsplan för återgång 

i arbete
- Avstängning (ej vid fel/försummelse eller brott)
- Bevilja ledigheter utan lön som regleras i lag/avtal, bevilja arbetstagare att avbryta ledigheten 
- Förlägga semester (inkl. huvudsemester)
- Bevilja ledigheter för enskild angelägenhet med lön (högst 10 dagar) 
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- Infordra uppgift om bisyssla
- Godkännande av entledigande och förkortad uppsägningstid, avgångssamtal samt utfärda betyg 

och intyg
- Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär (uppgiftsfördelning enligt särskild förteckning)
- Årlig löneöversyn
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Barn och utbildning 
Reia Sofiadotter Collberg
/0479 - 52 80 00/
/Reia.Sofiadottercollberg@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 utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämndennämnden 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kartlägga alternativa lokaler för en 
Bowlinghall i Osby kommun innan den 30 november 2019

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har ett hyresavtal med Pannan fastighetsservice AB sedan 2011-07-01. 
Lokalen hyrs sedan 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 utbildning Kultur och fritid 
kostnaden för såväl hyra som avskrivningar för inköp av banorna.

Den successivt ökande hyran från kommunen har inte fungerat för Bowlingcenter AB 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 
handikappsrampen som finns utanför byggnaden. Bowlingcenter AB har själva stått för 
renoveringar som exempel kök, handikappanpassning inomhus, golv, in köp av andra 
aktivitetsredskap mm. Föreningar som är aktiva i lokalen är tre pensionärsföreningar och 
två klubbar. En av dessa klubbarna är BK kul där spelarna 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 och 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. 

http://www.osby.se/
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Sex månader innan avtalen löper ut, den siste december 2019, måste det beslutats om 
Osby kommun ska säga upp avtalen med såväl Pannan fastigheter som Osby 
Bowlingcenter AB.  Innan novembers slut behöver det därför utredas om det finns andra 
lokaler som kan hysa en Bowlinghall i Osby kommun. Barn och utbildningsförvaltningen 
föreslås att denna utredning görs av Samhällsbyggnadsförvaltningen parallellt med att 
samtal om fortsättning fortlöper mellan näringsidkare och kommunen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Tilläggsavtal  Bowlingcenter AB Osby kommun_2018-12-20, KS/2016:746

Bilaga 2: Avtal Bowlingcenter Osby kommun_2017

Bilaga 3: Avtal Pannan fastighsservice AB Osby kommun_2011

 

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef, Kultur och fritidschef, 
Fritidsutvecklare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef, Fastighetschef

Mia Johansson Reia Sofiadotter Collberg  
Förvaltningschef Kultur och fritidschef 




































