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Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Instans: Barn- och utbildningsnämnden 

Tid och plats: Ekbackeskolan, tisdagen den 28 februari 2023, klockan 13:00-16:30 

Paragrafer: §§ 21-37 

Justeringens plats och tid: Kontaktcenter, kommunhuset i Osby måndagen den 6 mars 2023, klockan 12:00 

Sekreterare: ri/e !lL- r/2NI ;?~ 
Helle Kröll Rasmussen 

Ordförande 

Justerare 

L,rs-Anton lvarsson (M) ,..., 

.. ~ V~kÖ~ 
Elisabeth Vestergård (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-07 Datum då anslaget tas ned 2023-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen 

llusternndes sig,, 

I hl I 

I Utdrngsbesty,kande 
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~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Närvarolista 

Beslutande: 

Ej tjänstgörande ersättare: 

Övriga: 

Justerandes signatur 

Lars-Anton Ivarsson (M), Ordförande 

Elisabeth Vestergård (S), 1 :e vice ordförande 

Tobias Ekvall (SD), tjänstgörande för Leif Nilsson (SD) 

Ida Gustafsson ( C) 

Magnus Augustsson (C) 

June Jönsson (S) 

Robin Hallberg (SD) 

Iija Augustsson (M), tjänstgörande för Fredrik Persson (M) 

Maria Emstsson (S) 

Ingrid Ullsten (S) 
Katarina Sjölander (C) 
Frans Thomsson (KD) 

Åsa Hallen Olofsson, förvaltningschef 
Gunnar Elvingsson, controller §§ 28-29 
Christel Torstensson, områdeschef§§ 28-34 
Annika Holmqvist Lundh, områdeschef 
Madleine Nilsson, rektor§§ 21-23 
Anna Nordqvist, rektor§§ 21-23 
Anders Jonasson, rektor §§ 21-23 
Helle kröll Rasmussen, sekreterare 

I Utdrngsbesty,kande 
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Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendelista 
§ 21 Upprop och protokollets justering ..................................................................................................................... 4 

§ 22 Godkännande av dagordning ............................................................................................................................. 5 

§ 23 lnformationsärenden till nämnden .................................................................................................................... 6 

§ 24 Återrapportering av ställda frågor - ................................................................................................................... 7 

§ 25 Anmälningar - februari 2023 .............................................................................................................................. 8 

§ 26 Redovisning av delegationsbeslut ...................................................................................................................... 9 

§ 27 Nominera ledamot och ersättare till Rådet för personer med funktionsvariationer {Funkisrådet) i Osby 
kommun ................................................................................................................................................................... 10 

§ 28 Årsredovisning bokslut avseende 2022 ............................................................................................................ 11 

§ 29 Budgetuppföljning efter januari 2023 .............................................................................................................. 13 

§ 30 Intern kontroll 2023 .......................................................................................................................................... 14 

§ 31 Delegationsordning, revidering ........................................................................................................................ 15 

§ 32 Arkivbeskrivning 2023 ...................................................................................................................................... 16 

§ 33 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 .............................................................................................................. 17 

§ 34 Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ............................................................ 18 

§ 35 Skolskjutsreglemente ....................................................................................................................................... 20 

§ 36 Grundskolan, grundsärskola och gymnasiets resultat samt kunskapsanalys föregående termin ................... 22 

§ 37 Budgetanpassning 2023 - programutbud på gymnasieskola ........................................................................... 23 

Justerandes signatur I Utdrngsbestyrkande 
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~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 21 Upprop och protokollets justering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden utser Elisabeth Vestergård (S) att 
tillsammans med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens 
protokoll. 

- Ordförande Lars-Anton lvarsson (M) informerar att dagens protokoll 
justeras måndagen den 6 mars 2023, klockan 09:00 i kontaktcenter, 
kommunhuset i Osby. 

I Utdugsbesty,kande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 22 Godkännande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Dagordningen godkänns enligt kallelse den 21 februari 2023. 

I Utdrngsbestyrl<and, 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 23 lnformationsärenden till nämnden 
Dnr 2023-00008 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Rektorer på Ekhackeskolan informerar 

Madleine Nilsson, Anna Nordqvist och Anders Jonasson, Ekbackeskolan, 
informerar om verksamheterna. 

Asa Hallen Olofsson informerar 

- Anpassningar budget 2023 

- Lokaler 

- DOM Mål nr 14344-21 Förvaltningsrätten avslår överklagan 

- Ärende till Barn och elevombudet (BEO) skolinspektionen m.m. 

- Revision: Ernst & Y oung (EY) har fått i uppdrag av revisorerna i Osby 

kommun att granska barn- och utbildningsnämndens arbete med 

skolfrånvaro i grundskolan. Inleds i januari - avrapporteras i april 2023. 
(BUN: 2023-8) 

- Ledningsorganisation 

- Anpassad grundskola i Osby kommun 

I Utdragsbesty,kande 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 24 Återrapportering av ställda frågor -
Doknr. 7821 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Vid dagens sammanträde finns inga frågor att återrapportera. 

I Ut<kagsbesty,kande 
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Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 25 Anmälningar - februari 2023 
Doknr. 7822 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Vid dagens sammanträde finns inga anmälningar. 

I Utdmgsbesty,kand, 



Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 26 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2023-00006 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 
delegations besluten. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och 

tjänsteman enligt en av Barn- och utbildningsnämnden antagen 

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Barn- och 

utbildningsnämnden. Redovisning innebär inte att Barn- och 

utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad 

delegation. 

Delegationsbeslut tagna 1-31 januari 2023. 

Ärende: barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsdatum: januari 2023 

Antal beslut:50 

I Utdragsbosty,kande 

Sida 
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Justerandes signatur 

§ 27 Nominera ledamot och ersättare till Rådet 
för personer med funktionsvariationer 
(Funkisrådet) i Osby kommun 
Dnr 2023-00099 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Barn- och utbildningsnämnden nominerar Lars-Anton Ivarsson (M) till 
ledamot och Elisabeth Vestergård (S) till ersättare i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, för mandatperioden 
2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för Rådet för personer med funktionsvariationer 
(Funkisrådet) i Osby kommun ska barn- och utbildningsnämnden nominera 
ledamot och ersättare i rådet. 

Rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun 
är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan 
kommunen och organisationer som företräder personer med 
funktionsvariationer. Rådet är organisatoriskt underställt Hälsa- och 
välfärdsnämnden. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 

Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämnden enhälligt att för 
mandatperioden 2023-2026 nominera Lars-Anton Ivarsson (M) till ledamot 
och Elisabeth Vestergård (S) till ersättare i rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för personer med funktionsvariationer i Osby kommun. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga valda politiker 
Hälsa-och omsorgsnämnden 
F örvaltningschef Hälsa- och omsorg. 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 28 Årsredovisning bokslut avseende 2022 
Dnr 2023-00004 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt barn- och 
utbildningsnämndens årsredovisning för 2022. V erksamhetsberättelsen 
behandlar årets händelser, måluppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid. 

Årsredovisningen visar på ett stort underskott mot 2022 års budget på- 13,3 
mnkr. Områdena skolskjuts samt interkommunal ersättning visar stora 
negativa avvikelser mot budget men även enheterna inom förskola, 
grundskola och gymnasium visar underskott mot budget. 

Det stora underskottet är problematiskt med tanke det uppdrag nämnd och 
förvaltning har att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram under det 
innevarande året. 

Tyvärr ökade underskottet mot budget med ett stort belopp från den senaste 
uppföljningen i november och fram till bokslutet. Förvaltningen kommer 
därför att, vid sidan av budgetarbetet, arbeta för att förbättra 
uppföljningsmetodik och prognossäkerhet under 2023. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet avser rapportering av 2022 års verksamhet och berör inte barn. 

Finansiering 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-14, § 4. 

Tjänsteskrivelse, Årsredovisning och bokslut avseende 2022 barn och 
utbildningsförvaltningen 2023-02-06 

Årsredovisning/verksamhetsberättelse, barn och utbildningsnämnden 2022 

I Utdragsbesty,kande 
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Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi- och utvecklingsenheten 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 

Justerandes signatur I Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 29 Budgetuppföljning efter januari 2023 
Dnr 2023-00002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning efter januari 
månad 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsförvaltningen har sammanställt en övergripande 
budgetuppföljning efter januari månad 2023. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet handlar om nämndens övergripande ekonomiska uppföljning och 
berör inte barn. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-14, § 5 

Tjänsteskrivelse, barn och utbildningsförvaltningen 2023-02-06 

Muntlig presentation, budgetuppföljning efter januari månad 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Hallen Olofsson, förvaltningschef 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi- och utvecklingsenheten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utd,agsbestyrl<ande 

Sida 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 30 Intern kontroll 2023 
Dnr 2023-00005 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska 
årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområde. 

I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, 
kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas 
resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Intern kontroll 2023", daterad 2023-01-13 

Intern kontrollplan 2023, Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet ska skickas till 
Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utdrngsbestyrl<and, 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 31 Delegationsordning, revidering 
Dnr 2023-00007 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning daterad 
2023-01-31 

Sammanfattning av ärendet 

I delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden regleras vilka 
beslut som utskott, politiker eller tjänstepersoner kan besluta om på 
delegation från Barn- och utbildningsnämnden. I delegationsordning har en 
samordning skett kring en likvärdighet i delegationsordningen i Osby 
kommuns samtliga nämnder och förvaltningar. 

På grund av förändringar under avsnittet upphandling och avsaknad av 
delegationspunkter innebär det ett behov av revidering av tidigare beslutad 
delegationsordning. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet behandlar regelverk utifrån delegationsrätten. 

Bes I utsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2023-01-27 

Beslutad Delegationsordning 2022-06-14 

Förslag Reviderad delegationsordning daterad 2023-01-31 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef för grundskola och gymnasie 
Områdeschef för förskola och CBE 
Kultur- och fritidschef 
Rektorer i samtliga skolformer 
Kommunstyrelsen för kännedom 

I Utdragsbestyd<ande 

Sida 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 32 Arkivbeskrivning 2023 
Dnr 2023-00046 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden antar "Arkivbeskrivningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen" daterad 2023-01-20. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning. 

Arkivbeskrivningen ska ge information om vilken slags handlingar som kan 
finnas i myndigheterna arkiv samt hur arkivet är organiserat. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Arkivbeskrivning 2023", daterad 2023-01-20 

Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsförvaltningen 2023-01-20 

Instruktion-VerkSAM-Beskrivning 

Organisationskarta över Barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-01-20 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Arkivarie 

Chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utdragsbesty,kand, 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 33 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 
Dnr 2023-0004 7 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 
utbildningsförvaltningens information kring systematiskt arbetsmiljöarbete. 

- Barn- och utbildningsnämnden överlämnar arbetsmiljörapporten i enlighet 
· med årsplaneringen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, för vidare analys 
i förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen 
genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna 
uppföljning ska dokumenteras. 

I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat 
under året. 

Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kommunen men också en bild över hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar inom respektive förvaltning. Rapporten 
innehåller tillbud- och olycksfallsstatistik från KIA. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt - enbart en redovisning av arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022'', daterad 2023-01-20 

Arbetsmiljörapport barn och utbildning 2022 

Checklista, skyddsrond Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Beslutet .ska skickas till 
Åsa Hallen Olofsson, förvaltningschef 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utdragsbesty,kande 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 34 Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 
Dnr 2023-00048 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsförvaltningen antar kommunala 
tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

- Tillämpningsföreskrifterna ska gälla från och med 2023-03-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg ska beskriva den policy som finns i kommunen gällande 

-Ansökan 

- Placering 

- Turordning i kön för förskola och pedagogisk omsorg för barn i 
förskoleålder 

- Turordning i kön för fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i 
förskoleklass- och grundskoleålder 

- Uppsägning 

- Platsens omfattning 

- Planeringsdagar 

- Sammanslagningar 

Barn konsekvensanalys 

Hänvisar till barnkonsekvensanalys 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-02-14, § 10 

Tjänsteskrivelse "Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg", ~aterad 2023-02-06 

Förslag Tillämpningsföreskrifter med kö hantering för förskola fri tidshem 
och pedagogisk omsorg 

Barnkonsekvensanalys Tillämpningsföreskrifter 

I Utdrng,besty,kande 

Sida 
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~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson 

Administratör Christina Svensson 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-28 

Områdeschef för grundskolan Annika Holmqvist 

Områdeschef för förskolan Christel Torstensson 

Justerandes signatur I Utdragsbestyrkande 
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2023-02-28 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 35 Skolskjutsreglemente 
Dnr 2023-00049 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner gällande riktlinjer för 
"Skolskjutsreglemente läsåret 2023-2024" 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ett gällande skolskjutsreglemente som fastställdes i barn
och skolnämnden 2018-04-17 med revidering inför läsåret 2021-2022. 

Inför läsåret 2023-2024 föreslås en möjlighet till förlängd väntetid, från 60 
minuter per skoldag till 90 minuter per skoldag för åk 4-9. 

Samtliga elever i åk 4-9 ska erbjudas frivillig extra studietid två timmar per 
vecka, 10 kap 5a § skollagen. 

Vid 60 minuters väntetid per skoldag finns stor risk för behov av extra 
busstransport på samtliga enheter med åk 4-6. Antingen för de elever som 
väljer att delta på den extra studietiden eller för de elever som väljer att inte 
delta, vilket innebär stora kostnader för kommunen. 

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

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i 
grundskola åk F-9 (SL 10 kap 32 §) och grundsärskola åk F-9 (SL 11 kap 31 
§), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 
Skolskjutsen ska dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med 
Trafiksäkerhetsverkets förskrifter om skolskjuts, TSVFS (1998: 17) 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör barn. Se barnkonsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-02-14, § 11 

Tjänsteskrivelse "Skolskjutsreglemente", daterad 2023-01-24 

Förslag på revidering 2023-02-06 -skolskjutsreglemente 

Barnkonsekvensanalys 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 

20(26) 



~OSBY 
~KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Åsa Hallen Olofsson, förvaltningschef 

Annika Holmqvist Lund, områdeschef 

Christel Torstensson, områdeschef 

Sida 

Protokoll 21 (26) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-28 
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§ 36 Grundskolan, grundsärskola och gymnasiets 

resultat samt kunskapsanalys föregående termin 
Dnr 2023-00050 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av resultat och 
kunskapsanalys för grundskolans resultat förhöstterminen 2022. 

Motivering 

Relevanta jämförelseunderlag finns inte att tillgå för gymnasieskola samt 
grundsärskola, därav redovisas endast grundskolans resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år enligt antaget årshjul för nämndens arbete, ska barn- och 
utbildningsförvaltningen till Barn- och utbildningsnämnden redovisa resultat 
och kunskapsanalys för grundskola, grundsärskola och gymnasie. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet enbart hanterar en redovisning. Däremot kan ärendet 
indirekt beröra barn då redovisningen i sig kan leda till uppdrag för 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-02-14, § 12 

Tjänsteskrivelse "Grundskolan, grundsärskola och gymnasiets resultat samt 
kunskapsanalys föregående termin", daterad 2023-01-19 

Muntlig redovisning 

Meritvärde höstterminen 2022 Åk 6-8 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utdrngsbesty.-kande 
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§ 37 Budgetanpassning 2023 - programutbud på 
gymnasieskola 
Dnr 2023-00032 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande gymnasieprogram ska 
finnas kvar i programutbudet för hösten 2023 

- Hotell- och turismprogrammet (HT) 
- Försäljning och serviceprogrammet (FS) 
- Barn- och fritidsprogrammet (BF). 

Reservation 

Ida Gustafsson (C) och Magnus Augustsson (C) meddelar att centern 
reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas in före justering. 

Med tanke på det ekonomiska underskott barn och utbildningsförvaltningen 
har, ansåg vi i Centerpartiet att det är av vikt att vi anpassar 
verksamheterna då vi måste få ner kostnaderna. Lämpligast vore att göra 
detta i gymnasieskolan också då det är svårt att anpassa mer i de 
lagstadgade verksamheterna. Därför reserverar vi oss och stöttar istället det 
förslag som förvaltningen tagit fram. 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Minska programutbudet vid Ekbackeskolan i Osby kommun från och med 
höstterminen 2023 med följande program: 

- Hotell- och turismprogrammet (HT) 

- Försäljning och serviceprogrammet (FS) 

- Barn- och fritidsprogrammet (BF) 

Sammanfattning av ärendet 

För att få budget i balans i förhållande till det anpassnings uppdrag som finns 
för Osby kommuns gymnasieskola föreslås ett minskat programutbud. 
Förslaget innebär en minskning av programutbudet innebär att antagningen 
stoppas till hösten 2023 för programmen hotell- och turism, försäljning - och 
service samt barn- och fritidsprogrammet. 

I Utd,agsbesty,kande 
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De elever som idag går på dessa program kommer att få möjlighet att 
slutföra sina utbildningar i Osby, vilket gör att budgetanpassningen får full 
effekt tidigast 2026. 

Ett minskat programutbud med programmen hotell- och turism, försäljning 
och service samt barn- och fritidsprogrammet kommer att ge en besparing i 
jämförelse med budgetår 2022 med ett minskat antal yrkeslärare enligt 
följ ande tabell: 

Program 
2023 
2024 
2025 
2026 
Hotell och turism 
150 000 
470 000 
700 000 
1 200 000 
Försäljning och service 
* 
335 000 
670 000 
1 150 000 

Barn- och fritids 
67 000 
402 000 
750 000 
1 500 000 

*Kurser på FS bemannas av HT-lärare. Ingen besparing. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör barn/unga elever vid Ekbackeskolan i Osby kommun. 
Barnkonsekvensanalys bifogas kallelsen. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Ida Gustavsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

I ~u I 
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Iija Augustsson (M), med instämmande av Elisabeth Vestergård (S) och 
Tobias Ekvall (SD), yrkar avslag till förvaltningens förslag, med 
motiveringen att man vill ha kvar nuvarande organisation. 

Propositionsordningar 

Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med Iija Augustssons (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst: bifall till förvaltningens förslag 

Nej-röst: bifall till lija Augustssons (M) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges två (2) ja-röster: Ida Gustafsson (C) och Magnus 
Augustsson (C) mot sju (7) nej-röster: June Jönsson (S), Robin Hallberg 
(SD), Maria Emstsson (S), Elisabeth Vestergård (S), lija Augustsson (M), 
Tobias Ekvall (SD) och Lars-Anton Ivarsson (M). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar därmed om bifall till Iija 
Augustssons (M) yrkande. 

Protokollsanteckning 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-28, ärende 
Budgetanpassning 2023- Minska antalet program gymnasieskolan. 

Vi, socialdemokrater kan inte ställa oss bakom förslaget att lägga ner 
följande yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet, dvs Försäljning och 
service, Hotell och turism samt Barn och Fritidsprogrammet. Detta eftersom 
dess programinnehåll ökar möjligheterna för eleverna att klara gymnasiet 
med de olika möjligheter som skolans personal skapat. 

Förslaget innebär i slutändan ökade kostnader för Barn- och 
Utbildningsnämnden och kommunen som helhet. 

Vi socialdemokrater har tidigare påtalat att hade vår budget gått igenom 
hade sparbetinget lagts ut över tid så hade konsekvenserna inte drabbat 
barn och ungdomar i så hög grad. 

Osby 2023-02-28 
Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden 
Elisabeth Vestergård, vice ordförande, June Jönsson, ledamot 
Maria Ernstsson, ledamot, Ingrid Ullsten, ersättare 

I Utdragsbesty,kand, 
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Sverigedemokraterna yrkar avslag till förslaget att lägga ner tre 
yrkesprogram på Ekbackes kolan. Anledningen är att de underlag vi fått 
presenterade från förvaltningen innehåller stora brister och vi anser ej att 
de ger en rättvisande bild De underlag som är framtagna av lärare och 
rektor på skolan känns mer gedigna och påvisar att det snarare skulle bli en 
kostnadsökning än besparing att lägga ner programmen. Dessutom anser vi 
att yrkesprogrammen är viktiga för Osby kommuns attraktivitet samt viktiga 
för att fylla vissa av de arbetsbehov som finns i kommunen framöver, som 
exempelvis inom kommunens förskolor. 
Genom.Robin Hallberg (SD) 

Bes I utsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-02-14, § 13 

Tjänsteskrivelse "Budgetanpassning 2023: minska antalet program i 
gymnasieskola", daterad 2023-01-17 

Muntlig redovisning 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Åsa Hallen Olofsson, förvaltningschef 

Områdeschef gymnasieskola 

Rektorer 

I Utd,agsbestyrlrnnd, 

Sida 

26(26) 




