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KS § 34  KLK.2012.172  041  
 

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 
2012 - Utredning om en framtida grundskola i 
Örkelljunga (Skolutredning)  
 

Kommunstyrelsen har beslutat 

att utbildningsnämnden skall genomföra en utredning om 

 framtida grundskola i Örkelljunga. Utredningen ska beakta 

 elevernas kunskapsutveckling, lärarekompetens och 

 barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till befintliga 

 lokaler. Redovisningen skall lämnas senast i december 2012, samt  

att  uppdra åt utbildningsnämnden att diskutera konsekvenserna av 

 minskade statsbidrag kopplade till gymnasieskolan. Under 2013  

           skall uppdraget redovisas 

 

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande erhållit 

utredningsuppdraget. 

 

Utredningen har presenterats för kommunstyrelsen och 

utbildningsnämnden vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-02-06. 

Härefter har kommunstyrelsen och utbildningsnämnden diskuterat 

ärendet tillsammans  2013-06-13. 

 

Utbildningsnämnden har 2013-03-07, § 31 beslutat att till kommun-

styrelsen översända följande förslag till ny grundskoleorganisation 

utifrån grundskoleutredningen: 

 

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

 Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt 

 att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola, 

 

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

 Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan, 

 

att  organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13, 

 

att Kungsskolans aula och specialsalarna på Beringskolan byggs om 

 till moderna flexibla lärmiljöer, 
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att en fortsatt studie – utredning görs när det gäller alternativa 

 möjligheter att använda de lokaler som inte längre skall vara 

 skollokaler, 

 

att en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar – 

 anpassningar på de skolor som skall vara kvar i organisationen, 

 

att grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på Beringskolan och 

 7-9 på Kungsskolan. 

 

Utbildningsnämnden har dessutom beslutat 

 

att en fortsatt analys skall göras gällande måluppfyllelsen, orsaker 

 till skillnader mellan åren och de olika ämnena samt att 

 åtgärder för att förbättra elevresultaten – måluppfyllelsen, skall 

 utarbetas, 

    

att upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den redovisning 

 som finns i grundskoleutredningen. 

 

Beslutsunderlag 

UN § 31 2013-03-07 

KSAU § 44 2013-02-27 2013-03-05 

Framtida grundskoleorganisation /Skolutredning 2013-02-07 

 

Kommunstyrelsens behandling 

 

Yrkanden 

 

Mikael Eskilandersson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Tomas Nilsson framför tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen uppdrar åt 

utbildningsnämnden att utreda möjligheten att inrätta en förskola i 

Tockarp. 

 

Mats Persson yttrar sig i ärendet. 

 

Christer Olsson, Thomas Bjertner, Arne Silfvergren meddelar att de inte 

deltar i beslutet. 
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Proposition  

 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och på 

Mikael Eskilanderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och följande proposition godkännes: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för bifall till Mikael Eskilanderssons yrkande 

 

Omröstningsresultat 

 

Tomas Nilsson, Marianne Sternegård, Mary-Anne Persson, Gunnar 

Edvardsson, Clas Engström, Arne Andersson och Carina Zachau röstar 

ja. Mikael Eskilandersson röstar nej. Kommunstyrelsen har således med 

sju ja-röster mot en nej-röst beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

 

Proposition 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Tomas Nilssons 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 

yrkandet. 

 

Mikael Eskilandersson, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Arne 

Silfvergren, Gunnar Edvardsson och Clas Engström meddelar att de inte 

deltar i beslutet om tilläggsyrkandet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

 Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor 

 att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola,  

 

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

 Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan samt 

 

att  organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13, 
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Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att    uppdra åt utbildningsnämnden att utreda möjligheten att 

         inrätta en förskola i Tockarp. 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

  

 


