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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 20 UBF.2020.18 609

Besök från verksamheterna

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Elevhälsochef Matilda Hedén besöker sammanträdet och informerar
om sitt arbete och sina verksamheter samt besvarar ledamöternas
frågor.

____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 21 UBF.2021.5 609

Aktuell information

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning

Ordföranden och Utbildningsförvaltningen informerar och besvarar
ledamöternas frågor.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 22 UBF.2021.24 610

Årsredovisning 2020 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för
år 2020.

Sammanfattning
Utbildningschef Kristian Lindgren och controller Richard Johnsson har
upprättat förslag till årsredovisning för år 2020.

Utbildningschefen och controllern föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Utbildningsnämnden 2020

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunchef Stefan Christensson
Ekonomichef Anna Lindström
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 23 UBF.2021.10 610

Initiativ (M) - Åtgärdsplan för att göra kommunens
grundskola till en av landets bästa

Utbildningsnämnden beslutar att anta initiativet och ge
förvaltningen det uppdrag som framgår av att-satsen.

Sammanfattning
Jon Strömberg (M) och Henrik Hammar (M) har 2021-01-27 lämnat in
följande initiativ:

"Initiativ om åtgärdsplan för att göra kommunens grundskola till en av
landets bästa.

För föräldrar och elever är en mycket bra grundskola en förutsättning
för att så många som möjligt ska gå ut med godkända betyg och
därmed kunna söka sig vidare till fortsatt utbildning och ett framtida
yrkesliv.

Historiskt har Örkelljunga Kommun haft en mycket bra grundskola,
men nu, enligt vår uppfattning, behöver åtgärder vidtagas för att öka
kvaliteten.

Åtgärdsplanen kan tex innehålla förslag på åtgärder för att stärka mötet
lärare/elev, skapa en trygg miljö och öka närvaron, tidigt upptäckt av
elever som inte klarar sig, bättre kunskaper i läsförståelse och svenska
språket, färdigheter i matematik, bättre kunskaper i engelska.

Vi vill därför

Att Utbildningsförvaltningen tillsammans med rektorer och berörd
personal arbetar fram en åtgärdsplan med långsiktiga förslag och
prioriteringsordning om vad som behöver göras för att vi ska kunna
leva upp till vårt mål att göra vår grundskola till en av landets bästa."

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott
2021-02-18

Jon Strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden att anta initiativet och ge förvaltningen det
uppdrag som framgår av att-satsen.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Jon Strömbergs (M) yrkande.
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 2021-03-04

Emily Haydari (SD), Michael Bengtsson (SD), Stefan Svensson (SD),
Måns Sjödahl (KD), Jon Strömberg (M) och Henrik Hammar (M) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer frågan om Utbildningsnämnden kan besluta i
enlighet med arbetsutskottets förslag, och finner att nämnden har gjort
så.

Beslutsunderlag
Initiativ (M) - Åtgärdsplan för att göra kommunens grundskola till en
av landets bästa

____________

Expedieras till:
Utbildningschef Kristian Lindgren
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 24 UBF.2021.23 610

Initiativ i Utbildningsnämnden (KD)

Utbildningsnämnden beslutar att bifalla initiativet med tillägget att
det även ska utredas vilka verksamheter lokalerna kan användas
till utöver grundskolan.

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Måns Sjödahl (KD), Helena Vestman (KD) och Sebastian Stjärneblad
(KD) har 2021-02-05 inlämnat följande initiativ:

"Vi har i Örkelljunga kommun en trångboddhet i flera av skolorna i
centralorten. Utbildningsnämnden har tagit beslut om att avveckla de
nationella gymnasieprogrammen på Utbildningscentrum. Därmed
kommer det även friställas lokaler på utbildningscentrum som kan
nyttjas för andra ändamål.

Kristdemokraterna önskar därav ge utbildningsförvaltningen i uppdrag:

· Att utreda i vilken omfattning och på vilket sätt
Utbildningscentrums lokaler kan nyttjas av grundskolan."

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott
2021-02-18

Emily Haydari (SD) och Michael Bengtsson (SD) yrkar avslag på
initiativet.

Ordförande Jon Strömberg (M) yrkar att Utbildningsnämndens ska
bifalla initiativet med tilläggsyrkandet att det även ska utredas vilka
verksamheter lokalerna kan användas till utöver grundskolan.

Gunilla Edman (S) och Thomas Johansson (C) yrkar bifall till Jon
Strömbergs (M) yrkande.

Emily Haydari yrkar avslag på Jon Strömbergs (M) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Votering begärs och sker genom upprop där den som röstar för
ordförande Jon Strömbergs (M) yrkande röstar Ja, och den som röstar
för Emily Haydaris (SD) yrkande röstar Nej.
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ja-röster avges från Thomas Johansson (C), Gunilla Edman (S) och Jon
Strömberg (M).

Nej-röster avges från Michael Bengtsson (SD) och Emily Haydari (SD).

Arbetsutskottet har därmed beslutat i enlighet med ordförande Jon
Strömbergs (M) yrkande.

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 2021-03-04

Måns Sjödahl (KD), Helena Vestman (KD), Gunilla Edman (S), Henrik
Hammar (M), Thomas Johansson (C), Tyrone Stebner (S), Jon
Strömberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Emily Haydari (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Michael Bengtsson (SD) och Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till
Emily Haydaris (SD) avslagsyrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets
förslag och Emily Haydaris (SD) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Votering begärs och sker genom upprop där den som röstar för
arbetsutskottets förslag röstar Ja, och den som röstar för Emily Haydaris
(SD) yrkande röstar Nej.

Ja-röster avges från Thomas Johansson (C), Måns Sjödahl (KD),
Gunilla Edman (S), Henrik Hammar (M), Helena Vestman (KD),
Tyrone Stebner (S) och Jon Strömberg (M).

Nej-röster avges från May Bengtsson (SD), Emily Haydari (SD),
Michael Bengtsson (SD) och Stefan Svensson (SD).

Utbildningsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
Initiativ i Utbildningsnämnden (KD)

____________

Expedieras till:
Utbildningschef Kristian Lindgren
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Sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 25 KLK.2020.423 612

Motion från Christer Unosson, KD - Utred
konsekvenserna av en eventuell
nedläggning/avveckling av de tre nationella
programmen på gymnasieskolan

Utbildningsnämnden beslutar att skicka över tjänsteskrivelsen som
svar samt föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Gunilla Edman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Christer Unosson framför följande i sin motion:

"UC har under denna mandatperiod utsatts för stor stress genom att
dess vara eller inte vara har ifrågasatts genom negativ publicering i
media och genom nedläggning av fordonsprogrammet. Allt detta har
medfört att elever inte vågar söka till UC av rädsla för att programmen
läggs ner. Syftet med denna motion är att en grundlig utredning görs
innan ytterligare beslut om nedläggning tas. Om alla nationella
program läggs ner så har vi ingen gymnasieskola och det vill jag ha en
konsekvensanalys på såväl kort som lång sikt. Dessutom vill jag att
beslut fattas av kommunfullmäktige, eftersom fortsatt nedrustning
innebär att vårt stolta utbildningscentrum inte finns kvar. Vi är tillbaka
på ruta ett.

Bakgrund
2002 invigdes gymnasieskolan. Efter flera utredningar och politiska
diskussioner fattade kommunfullmäktige år 2000 beslut om att starta ett
eget gymnasium. Yrkesskolans lokaler rustades upp till en kostnad av
ca 40 miljoner kronor. Samtidigt byggdes Estetcenter för att bereda
plats för musikskolan och bild, vilka hade sin verksamhet förlagd i
nuvarande UC.

Goda förebilder var Markaryd och Båstad. Markaryd hade redan börjat
med sitt ungdomsgymnasium med de teoretiska ämnena på de
nationella programmen. Båstad höll precis som vi på med att planera
för nybyggnation för ett ungdomsgymnasium i egen regi.
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ett starkt skäl till att vi ville få igång ett ungdomsgymnasium var bl. a
för att vi ville bryta den låga utbildningstradition som fanns i
Örkelljunga. Dessutom tänkte vi att UC skulle vara en hävstång till
företagen på orten. Vi som var med och beslutade vid det tillfället såg
gymnasieskolan som en långsiktig investering i ungdomars utbildning
och inte minst en anledning till inflyttning, där en egen gymnasieskola
är en plusfaktor.

Den fortsatta resan
Många ungdomar från Örkelljunga har tagit studenten under de här 18
åren. De allra flesta har trivts utmärkt och upplevt studierna som
glädjefyllda. Det finns en engagerad lärarkår och ledning för skolan,
vilket har bidragit till goda studieresultat. Det har inte i första hand
varit "stora A studenterna" som har valt Örkelljunga, utan de elever
som har behövt lite mer stöd. En del har kommit tillbaka till UC efter
några veckor efter att ha upplevt att resorna till närliggande kommuner
både är tidskrävande och tröttande.

Jag är fullt medveten om att vissa förutsättningar har ändrats. Det gäller
inte minst det fria valet som jag tror kom 2011. Det största hotet är och
har varit, att allt för många både anställda i kommunen och
förtroendevalda har varit negativa till skolan. Jag är också fullt
medveten om den individualisering som finns i vårt samhälle och att
ungdomar är självständiga och gör helt egna val. Men jag är övertygad
om att de går att påverka. Både Markaryd och Båstad har lyckats. I
Markaryd gick man samfällt ut för att slå vakt om gymnasieskolan för
några år sedan med positivt resultat.

Utbildningsnämnden har öppnat och stängt program. Senast var det
fordonsprogrammet som var i stöpsleven.

När vi nu står inför budget 2021 har det aviserats att UC framöver
kommer att gå med stora underskott, trots att man för 2020 har
prognostiserat ett underskott på en miljon kronor.

Anledningen till de dystra profetiorna är att man tänker räkna upp
elevpengen för de nationella programmen. NA, EK och SH. Det får
konsekvenser för avgiften till friskolorna. Dessutom flaggar
utbildningsförvaltningen för att vi kommer gå miste om statsbidraget
för likvärdig skola på ca 8 miljoner kronor.
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Sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Den nya situationen behöver belysas innan fler program släcks
Jag önskar därför att förvaltningen tydligt och transparant beskriver de
nya förhållande och varför dessa nya förhållande blivit brännande just
nu. Hur kommer det sig att dessa problem inte har funnits tidigare?

Innan beslut fattas om nedläggning av de tre nationella programmen,
behövs det göras en konsekvensanalys, som beskriver vad vinsten eller
förlusten blir på kort och lång sikt. Jag tänker inte bara på ekonomiska
effekter utan också på dynamiska effekter som att en gymnasieskola
lockar människor att flytta hit och att det ger signal om att Örkelljunga
kommun satsar på utbildning och därigenom på sikt kommer att höja
utbildningsnivån.

Dessutom och det är kanske det viktigaste. Vilka konsekvenser får en
nedläggning för övrig verksamhet på UC, såsom IM programmet? Vad
händer med dessa elever? Hur blir kvalitén på undervisningen och var
ska den bedrivas? Hur kommer det att gå med vuxenutbildning och
med särvux?

Att bibehålla en gymnasieskola i Örkelljunga kommun ser jag som en
investering. Det skapar arbetstillfällen. Ungdomar ges möjligheten att
välja bort pendlingsavstånden till gymnasieundervisningen och får
därmed mer tid till sina fritidsintressen. Det bidrar även till att stärka
varumärket för kommunen.

Jag yrkar därför
att kommunfullmäktige beslutar om att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en genomgripande konsekvensanalys där de
sociala och ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning eller
avveckling av gymnasieskolans kvarvarande nationella program
behandlas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv

att ett beslut om eventuell nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program tas först efter att
utredningen ovan har färdigställts

att eventuellt beslut om nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program fattas av
kommunfullmäktige, eftersom det då är fråga om total nedläggning av
den skola som startade 2002."
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Sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-01-20 § 13 beslutat att
remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast till
arbetsutskottets sammanträde 2021-03-17.

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott
2021-02-18
Föreligger svar på motionen i form av en tjänsteskrivelse.

Jon Strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet ger som förslag till
Utbildningsnämnden att skicka över tjänsteskrivelsen som svar samt att
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Emily Haydari (SD) och Michael Bengtsson (SD) yrkar bifall till Jon
Strömbergs (M) förslag.

Gunilla Edman (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

Thomas Johansson (C) yrkar bifall till Gunilla Edmans (S) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

Votering begärs och sker genom upprop där den som röstar för
ordförande Jon Strömbergs (M) yrkande röstar Ja, och den som röstar
för Gunilla Edmans (S) yrkande röstar Nej.

Ja-röster avges från Michael Bengtsson (SD), Emily Haydari (SD) och
Jon Strömberg (M).

Nej-röster avges från Thomas Johansson (C) och Gunilla Edman (S).

Arbetsutskottet har därmed beslutat i enlighet med ordförande Jon
Strömbergs (M) yrkande.

Gunilla Edman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 2021-03-04
Helena Vestman (KD) yrkar att Utbildningsnämnden ska översända
tjänsteskrivelsen som svar samt föreslå Kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Gunilla Edman (S) och Thomas Johansson (C) yrkar bifall till Helena
Vestmans (KD) yrkande.
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Sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets
förslag och Helena Vestmans (KD) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Votering begärs och sker genom upprop där den som röstar för
arbetsutskottets förslag röstar Ja, och den som röstar för Helena
Vestmans (KD) yrkande röstar Nej.

Ja-röster avges från May Bengtsson (SD), Emily Haydari (SD), Tyrone
Stebner (S), Henrik Hammar (M), Michael Bengtsson (SD), Stefan
Svensson (SD) och Jon Strömberg (M).

Nej-räster avges från Thomas Johansson (C), Gunilla Edman (S) och
Helena Vestman (KD).

Måns Sjödahl (KD) avstår.

Utbildningsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Unosson.pdf
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 13
Tjänsteskrivelse motion (KD) - Utred konsekvenserna av en eventuell
nedläggning_avveckling av de tre nationella programmen på
gymnasieskolan

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 26 UBF.2021.13 610

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2021-02-01--2021-02-28 till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningsstrategen föredrar ärendet. Anmälningar av
delegationsbeslut finns tillgängliga och presenteras under
sammanträdet.
Följande delegationsbeslut har fattats under februari månad:

Delegations-
rum

Beslut Delegat Datum

C.2 Beslut om tilldelning utvecklingsuppdrag
Kungsskolan

Utbildningschef 2021-02-05

C.2 Avtal samarbete gymnasiesärskola IM Ängelholm Utbildningschef 2021-02-08
C.10 Avtal IKE Utbildningschef 2021-02-10
C.10 Avtal IKE, 3 st Utbildningschef 2021-02-16
C.2 Gränsdragningslista tillägg avtal Sim & Motion Utbildningschef 2021-02-11
C.2 Bygglovsansökan, tillfälligt, Beringskolans

paviljoner
Utbildningschef 2021-02-19

C.11 Avtal gymnasiesärskola IM Ängelholm, 2 st Utbildningschef 2021-02-19
G.23 Beslut om skolskjuts Utbildningschef 2021-02-25
C.16 Avtal IMY GO-kompetens, Helsingborgs

sportgymnasium, praktiska
Utbildningschef 2021-02-25

C.2 Ramavtal Foxway Education, chromebooks Utbildningschef 2021-02-25
E.5 Utökad vistelsetid på förskolan Rektor 2021-01-21
E.5 Utökad vistelsetid på förskolan Rektor 2021-02-17
G.2 Anmälan av kränkande behandling Rektor 2021-02-09
G.2 Anmälan av kränkande behandling Rektor 2021-02-16
G.2 Anmälan av kränkande behandling Rektor 2021-02-22

Beslutsunderlag
Anmälningar av delegationsbeslut 2021-02-01--2021-02-28
____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 27 UBF.2021.14 610

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller
annan kränkande behandling

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna om
ärenden rörande diskriminering och annan kränkande behandling
2021-02-01--2021-02-28 till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningsstrategen föredrar ärendet. Anmälningar om ärenden
rörande diskriminering och annan kränkande behandling finns
tillgängliga och presenteras under sammanträdet.

Beslutsunderlag
Anmälningar om ärenden rörande diskriminering och annan kränkande
behandling 2021-02-01--2021-02-28

____________
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