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Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid och plats
Beslutande

2016-06-16 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-15.40
Theresa Lindahl (M) - ordförande
Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande
Leif Svensson (S) - andre vice ordförande
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot

Övriga deltagande
Leif Persson, controller § 44
Ingela Ström, utbildningschef
Amanda Cederholm, sekreterare
Justering
Justerare

Plats och tid

Kommunhuset 2016-06-20, kl. 16.00.

Justerade paragrafer

§§ 44 - 49

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Amanda Cederholm
Ordförande
.................................................................
Theresa Lindahl
Justerare
.................................................................
Anneli Eskilandersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-06-16

Datum för uppsättande
av anslag
Förvaringsplats för
protokoll

2016-06-21

Datum för nedtagande av
anslag

Utbildningsförvaltningen

Underskrift
.................................................................
Amanda Cederholm

2016-07-13
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UNAU § 44 UBF.2016.3 609

Ekonomisk uppföljning
Föreligger ekonomisk uppföljning per 2016-05-01--2016-05-31.
Leif Persson, controller, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per den 31 maj 2016
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta
att
godkänna redovisningen.
____________
Expedieras till:
UN 2016-08-18

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 45 UBF.2016.137

610

Ordförandeuppdrag från Theresa Lindahl ang. SKL:s
Öppna jämförelser grundskola
Utbildningsnämndens ordförande Theresa Lindahl (M) har gett
utbildningsförvaltningen i uppdrag att analysera Örkelljunga kommuns
resultat i SKL:s Öppna jämförelser grundskola 2016.
Förvaltningsstrategen presenterade början till analys på arbetsutskottets
sammanträde och arbetsutskottet beslutade 2016-05-19, § 39 att
förvaltningen ska återkomma med en fördjupad redovisning samt med
förslag till eventuella åtgärder till arbetsutskottets sammanträde
2016-06-16.
Förvaltningsstrategen föredrar analysen.
Beslutsunderlag
Ordförandeuppdrag från T.L. ang. statistik från SKL
Protokoll 2016-05-19 - UNAU § 39
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna redovisningen och sänder analysen vidare för
presentation på utbildningsnämndens nästa sammanträde.
____________
Expedieras till:
UN 2016-08-18

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2016-06-16
Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 46 SN.2015.218

Platsantal för mottagande av ensamkommande barn
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 § 125 att, i enlighet med
socialnämndens förslag, medge att socialnämnden tecknar avtal för
mottagande av asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal som
Migrationsverket räknat ut. Vidare godkände kommunfullmäktige en
utökning av PUT-platser till åtta.
Avtal har tecknats med Migrationsverket om 68 platser för
asylsökande, och åtta PUT-platser. Avtalen trädde i kraft 2016-03-01.
Socialchef Christel Sundberg har i tjänsteskrivelse 2016-04-25
föreslagit att kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation på att
ändra den inbördes fördelningen mellan platser för asylsökande och
PUT-platser.
Socialnämnden beslutade 2016-05-03 § 106 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge socialnämnden delegation på att
sammanlagt teckna avtal med Migrationsverket på 76 platser,
innebärande att beslut om den inbördes fördelningen mellan asyl- och
PUT-platser överlämnas till socialnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-18, § 130, att
remittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningschefen presenterar förslag till yttrande i tjänsteskrivelse.
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att utbildningsnämndens
arbetsutskott ska föreslå utbildningsnämnden besluta
att ställa sig negativa till att öka antalet PUT-platser, och
att ställa sig negativa till att socialnämnden får rätt att själva besluta
kring PUT-platser, då SD anser att det ska beslutas i
kommunfullmäktige.
Theresa Lindahl (M) yrkar att utbildningsnämndens arbetsutskott ska
föreslå utbildningsnämnden besluta att översända utbildningschefens
yttrande som sitt eget.
Proposition:
Finner att AU har beslutat enligt ordf. Förslag.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över socialnämndens förslag till revidering av avtal
för ensamkommande barn
Protokoll 2016-05-18 - KSAU § 130
Tjänsteutlåtande om revidering av avtal för ensamkommande barn
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta
att

översända utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet för
Sverigedemokraterna Örkelljunga enligt nedan:
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Utbildningsnämndens
yttrande bör vara negativt till att öka antalet PUT-platser i kommunen,
för ensamkommande barn, då utbildningsnämnden idag inte har en
välfungerande verksamhet och belastningen från ett ökat mottagande
skulle riskera att försvåra arbetet att få en bättre verksamhet.
Därför vill vi ha ett yttrande i stil med det som följer:
Yttrande till Kommunstyrelsen från Utbildningsnämnden, enligt
Sverigedemokraterna:
Tidigare har Kommunfullmäktige fastslagit att antalet PUT platser
(PUT = Permanent uppehållstillstånd) ska vara 8 stycken. Redan dessa
8 platser är enligt vår mening alltför högt och det har påverkat
kommunen negativt, då resurser har tagits från annan verksamhet för att
bekosta ökade kostnader till följd av mottagandet. Det har rört sig om
alla möjliga typer av kostnader som Utbildningsnämnden inte har
kompenserats för, som t. ex kostnader för specialkost och kostnader för
hemspråksundervisning. Att då ytterligare höja antalet är direkt skadligt
för verksamheten i nämnden.
Verksamheten inom nämndens område står inför stora problem.
Betygen har under senare år rasat till de lägsta nivåerna någonsin.
Kommunens skolor får allt sämre resultat jämfört med andra
kommuners skolor, visar bl.a. SKLs (Sveriges Kommuner och
Landsting) ranking. Vad verksamheten nu behöver är att kunna fokusera
på sin huvuduppgift, att lära ut kunskaper till barnen i kommunen. Att i
det läget säga ja till att öka platserna för elever med särskilda behov,
innan kommunens skolor uppnått målen och fått en fungerande
verksamhet, vore mycket oklokt enligt vår mening. Att det dessutom
betyder att resurser ska tas från den ordinarie verksamheten, för att
betala de ökade kostnaderna är oacceptabelt.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Örkelljungas mottagande har, under hela tiden det funnits, kantats av
stora problem. Det har förekommit allt från droger och vandalism, till
sexuella övergrepp, på kommunens boende och de styrande partierna i
den så kalla sjuklövern har gjort vad de kan, inte för att lösa problemen,
utan för att tysta ner dem. Det har till och med skapats speciella
”nämndsöverskridande arbetsgrupper” eller ”styrgrupper” med arvode
för de politiker som det moderata kommunalrådet behagar bjuda in, för
att sjuklövern inte vågar diskutera problemen i de ordinarie nämnderna.
Under föregående år, 2016, tog Örkelljunga emot ca 70
ensamkommande flyktingbarn. Under samma år kom det ca 35000 till
Sverige, som sökte asyl som ensamkommande flyktingbarn. Om
fördelningen skett uteslutande utifrån antal boende i kommunen, så
skulle antalet Örkelljunga tagit emot varit ca 35. Därför vill vi att
kommunen protesterar mot den orimliga belastning som detta orättvist
höga antal har orsakat kommunen och begära att antalet framöver
minskas med minst hälften.
Slut yttrande till kommunstyrelsen.
För övrigt kan tilläggas följande:
Det är förvånande hur övriga partier väljer att prioritera ökat
flyktingmottagande trots att den ordinarie verksamheten är så dåligt
fungerande och trots alla de problem som redan finns i verksamheten.
Att övriga partier inte heller kräver ersättning för denna ökade
belastning på vår verksamhet, som detta innebär, gör att än mer resurser
måste tas från den befintliga som redan idag är undermålig.
Hur verksamheten ska klara utökat antal platser, samtidigt som vi måste
lösa problemen i den befintliga verksamheten har sjuklövern än så länge
inte kunnat svara på. De är dock väljarna skyldiga att svara hur och på
vilket sätt detta ska gå till. Allt handlar om vad man fokuserar på och vi
skulle helst se att fokus i förvaltningen blir på den ordinarie
verksamheten och att lösa alla de problem som verksamheten står inför
idag.
Eftersom våra yrkande inte vann gehör hos UNAU väljer vi att
reservera oss mot beslutet.
____________
Expedieras till:
UN 2016-08-18

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 47 UBF.2016.199

022

Anställning tillförordnad rektor Kungsskolan
Rektorn på Kungsskolan har sagt upp sig.
2016-06-15 genomfördes MBL-förhandling vilken avslutades i
oenighet.
Arbetsgivarens förslag är att tillförordna Roy Ekstrand som rektor på
Kungsskolan under höstterminen 2016.
Arbetsutskottet beslutar
att

tillförordna Roy Ekstrand som rektor på Kungsskolan
under höstterminen 2016.
____________
Expedieras till:
Löneenheten

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 48 UBF.2016.200

022

Anställning tillförordnad rektor Ekets, Tockarps och von
Reisers skola
Rektorn på Ekets, Tockarps och von Reisers skola har sagt upp sig.
2016-06-15 genomfördes MBL-förhandling och parterna var eniga om
att tillförordna Annika Davidsson som rektor på Ekets, Tockarps och
von Reisers skola under läsåret 2016/17.
Arbetsutskottet beslutar
att

tillförordna Annika Davidsson som rektor på Ekets,
Tockarps och von Reisers skola under läsåret 2016/17.
____________
Expedieras till:
Löneenheten

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 49 UBF.2016.6 609

Aktuell information
Information om tjänster - utbildningschefen informerar.
Information om handlingsplan för läsåret 2015/16.
Inbjudan till möte med KSAU onsdagen den 24 augusti kl. 9.00.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

