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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 61 UBF.2019.2 610

Ekonomisk uppföljning

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska och
månadsvisa uppföljningen.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk uppföljning per 2019-10-31.

Controller Richard Johnsson, Utbildningschef Ingela Ström och
Biträdande utbildningschef Kristian Lindgren föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
UN okt
Månadsvis uppföljning, okt

____________

Expedieras till:
UN 2019-12-05
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 62 KLK.2019.114 622

Besvarande av Motion, SD - Bättre kost i kommunens
verksamhet

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att översända svaret efter
återremissen till Kommunstyrelsen samt föreslå
Kommunfullmäktige bifalla motionens attsats.

Sammanfattning
Anneli Eskilandersson och Stefan Svensson har för
Sverigedemokraterna 2019-02-06 inlämnat följande motion:

”Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.
Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kost på
grund av religiösa skäl, när det redan finns kost som är bra och som
individen kan äta.

Idag har dock övriga partiers önskan om mer mångfald gjort maten och
tillagningen betydligt mer komplicerad och därmed fördyrat
tillagningen, vilket tar resurser från annan viktig verksamhet. Det finns
över 4000 olika religioner i världen och många av dem har olika regler
och föreställningar kring vilken mat som är lämplig att äta för deras
följare. Mångfald kan inte gärna betyda att enbart anpassning till några
få av dessa religioner är önskvärt och alla förstår att en total anpassning
till alla religioner är näst intill omöjligt och knappast önskvärt.

Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk. Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa
rätter och ingen behöver förklara sitt val utifrån etik eller moral.
Kommunen lever också upp till kravet att erbjuda alla en bra kost.

Med anledning av problematiken med fördyrande religiös kost, yrkar vi
Sverigedemokrater följande:

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommun ska vara utan
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

alternativa kötträtter av religiösa skäl.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-03-13, § 72, remitterat
motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast 2019-08-21.

Kostchef Roland Renteria har svarat på motionen i form av en
tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse - utredning av motionen 2019-06-03

Örkelljungas åtta tillagningskök använder idag sin kapacitet maximalt
och i två av dem är kapaciteten omfattande. Det är krävande att hålla en
hög kvalitet och garantera säkra måltider, eftersom allergikost ökar
ständigt och att kapaciteten och arbetstiden inte har ökat parallellt. I
fem tillagningskök är kocken ensam med all matlagning medan i tre
kök (centralkök) finns det en kock som lagar bara allergikost. De
senaste åren har det varit mycket diskussion om att skolan bör erbjuda
en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag.

Om kostverksamheten hade kapacitet och tid skulle det ha införts en
alternativ maträtt som är vegetarisk för flera år sedan. Senast det
gjordes en större köksombyggnation var för mer än 25 år sedan och
samtidigt har kravet för en mer blandad kosthållning ökat de senaste
åren utifrån samhällsperspektivet. I dagens läge kan kostenheten inte
erbjuda en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Ärendets tidigare behandling i Utbildningsnämnden 2019-08-15

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

Utbildningsnämnden beslutar att som yttrande till kommunfullmäktige
över motionen "Bättre kost i kommunens verksamhet" översända
skrivelsen från kostchef Roland Renteria. Av skrivelsen framgår bl a att
kostenheten i dagens läge inte kan erbjuda en alternativ maträtt, t ex en
vegetarisk rätt varje dag på grund av begränsad kapacitet och
personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.

Återremiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-09-11, § 214, beslutat
följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen till
utbildningsnämnden för erhållande av svar på motionens attsats. Svar
önskas senast till arbetsutskottets sammanträde 2019-12-18.

Svar efter återremiss
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kostchef Roland Renteria har efter återremissen lämnat följande svar:

Svaret på frågan är att ja, det går att erbjuda vegetariskt alternativ
istället för en alternativ kötträtt. Det kommer då att bli marginellt
dyrare.
Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-
11-21
Stefan Svensson (SD) och Michael Bengtsson (SD) yrkar bifall till
motionens attsats.

Arbetsutskottet beslutar följande:
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att översända svaret efter återremissen till
Kommunstyrelsen samt föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionens
attsats.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
Protokoll 2019-03-13 - KSAU § 72
Svar på motion från (SD) - Bättre kost i kommunens verksamhet.pdf
Protokoll 2019-08-15 - UN § 70
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 214
Svar efter återremiss på motion (SD) - Bättre kost i komunnens
verksamhet
Jämförelsepriser vegetariskt alternativ, kycklingalternativ

____________

Expedieras till:
UN 2019-12-05
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 63 KLK.2019.316 611

Motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att översända tjänsteskrivelsen som
svar till Kommunstyrelsen.

Stefan Svensson (SD) och Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslaget i motionen. Skriftlig reservation
kommer i Utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) har 2019 05-08
lämnat in följande motion:

"Bygg ny grundskola nu
Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på någon annan plats i
kommunen. Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då
grundskolan verkligen behövs för det ökande elevantalet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:

Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-06-19, § 187, att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande beträffande behovet och
förutsättningarna för en ny grundskola i Örkelljunga kommun. Yttrandet
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inför utskottets
sammanträde 2019-12-18.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Utredning av motionen

Utbildningsförvaltningen har utrett behovet och förutsättningarna för
byggandet av en ny grundskola i kommunen.

För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en lokalutredning
genomförts. Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen
för Örkelljunga kommun samt en inventering av befintliga lokaler i
skolverksamheterna.

Lokalutredningen visar att det redan idag finns lokaler i
skolverksamheterna som gör att man bör kunna hantera
befolkningstillväxten. Förutsättningen är att fler delar av
Utbildningscentrums lokaler kan ställas om till lokaler för mellan- och
högstadieelever. Beringskolan har redan idag sin bildsal och en
särskolelokal på Utbildningscentrum.

Någon beräkning av kostnaderna för byggande av en ny grundskola har
inte gjorts inför yttrandet. Kostnaderna i andra kommuner är dock höga
och allt talar för att det blir så även vid en byggnation i Örkelljunga. En
hög kostnad för nya lokaler riskerar på sikt att tränga ut
verksamhetssatsningar. Ett alternativ till nybyggnation är att satsa på
uppgradering, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Det finns
också en risk för att byskolorna och Mårdenskolan påverkas negativt
vid en nybyggnation.

Sammanfattningsvis bedömer vi att det i dagsläget inte behöver byggas
en ny grundskola under förutsättning att Bering- och Kungsskolan får
tillgång till lokaler på Utbildningscentrum.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Biträdande utbildningchef Kristian Lindgren föredrar ärendet.

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta följande:
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att överlända tjänsteskrivelsen som svar
till Kommunstyrelsen.

Stefan Svensson (SD) och Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslaget i motionen. Skriftlig reservation
kommer i Utbildningsnämnden.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2019-06-19 - KSAU § 187
Tjänsteskrivelse - Motion, SD - Bygg ny grundskola nu

____________

Expedieras till:
UN 2019-12-05
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 64 UBF.2019.263 610

Ungdomsrådet

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lägger Ungdomsrådets protokoll från 2019-10-17
till handlingarna.

Sammanfattning
Arbetsutskottet tar del av Ungdomsrådets senaste protokoll och
diskuterar de punkter som berör Utbildningsnämndens område.

Beslutsunderlag
Ungdomsrådet - Protokoll - 17 oktober 2019

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 65 UBF.2019.4 610

Aktuell information

Information från Utbildningschef Ingela Ström och Biträdande
utbildningschef Kristian Lindgren.

· Utbildningsnämndens och Kultur- och fritidsnämndens
presidium har träffats tillsammans med förvaltningscheferna
och diskuterat skolbiblioteken. Skolbibliotekarierna kommer
fortsatt att anställas av Kultur- och fritidsförvaltningen och
uppföljningen av skolbibliotekens verksamhet faller inom
Utbildningsnämndens ansvar.

· Information om förskolan Ängstugan.
Ängstugan var en ersättning under byggandet av nya Högkullen
(Hälsoförskolan) som skulle sägas upp när Hälsoförskolan stod
klar. Kommunens nya befolkningsprognos (hösten 2019) säger
att toppen av antal barn i förskolan kommer att nås under våren
2021, vilket gör att förvaltningen har gjort bedömningen att
avtalet för Ängstugan förlängs till och med augusti 2021.

Information från ordförande Jon Strömberg (M)

· 2019-11-13 hade Utbildningsförvaltningen nätverksträff i
Sparbanken Boken Blackbox på FORUM, för samtliga
vårdnadshavare. På nätverksträffen informerade biträdande
utbildningschef, rektorer och ordföranden om
Utbildningsnämndens verksamhet.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 66 UBF.2019.264 609

Övriga frågor från UNAU 2019-10-17

Leif Svensson (S) undrar hur Matilda Hedéns tjänst är delad.

Biträdande utbildningschef Kristian Lindgren svarar att Matilda fortsatt
är elevhälsochef på Utbildningsförvaltningen på 50 %, och är nu även
verksamhetschef på Socialförvaltningen på 50 % med ansvar för IFO,
LSS (för barn i skolåldern) och Familjecentralen.

Leif Svensson (S) undrar när vuxenrådet på Utbildningscentrum har sitt
nästa möte.

Biträdande utbildningschef Kristian Lindgren svarar att kallelse är på
gång.

Leif Svensson (S) önskar att arbetsutskottet diskuterar de ändrade
rutinerna för budgetarbetet.

Arbetsutskottet diskuterar budgetprocessen.

Utbildningschef Ingela Ström svarar att det inte är Utbildningsnämnden
som äger budgetprocessen. Däremot är det Utbildningsnämnden som
beslutar hur nämndens tilldelade budget ska fördelas i internbudgeten.

Thomas Johansson (C) undrar om man kan se över hur man kan lösa
representationen av verksamheternas chefer hos arbetsutskottet.

Ordförande Jon Strömberg (M) svarar att cheferna kommer att bjudas
in till arbetsutskottet med början år 2020.

____________
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