
Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

Tid och plats 2017-09-07 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-17.30.

Beslutande
Theresa Lindahl (M) - ordförande
Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande §§ 82-83, 87
Leif Svensson (S) - andre vice ordförande
Anders Kristensson (M) - ledamot
Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot
Michael Bengtsson (SD) - ledamot §§ 82-86, 88-93
Thomas Bjertner (S) - ledamot
Peter Nilsson (oberoende) - ledamot
Ingrid Edman Nilsson (L) - ledamot §§ 82-86, 88-93
Elisabeth Stjärne (KD) - tjänstgörande ersättare
Thomas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare §§ 84-85, 88-93
Tommy Rosenqvist (SD) - tjänstgörande ersättare § 87
Rebecka Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare § 87

Övriga deltagande Betty Bencsik (S) - ersättare
May Bengtsson (SD) - ersättare
Thomas Johansson (C) - ersättare §§82-83
Tommy Rosenqvist (SD) - ersättare §§ 82-86, 88-93
Tyrone Stebner (S) - ersättare
Chris Daanen (MO) - ersättare
Rebecka Lordhem (KD) - ersättare del av § 83
Leif Persson, SERKON § 82
Richard Johnsson, controller SERKON §§ 82-83, 87
Matilda Hedén, elevhälsochef och utvecklingsledare § 84
Ingela Ström, utbildningschef
Amanda Cederholm, förvaltningsstrateg, sekreterare

Justering
Justerare Peter Nilsson

Plats och tid Kommunhuset 2017-09-12, kl. 16.00.

Justerade paragrafer §§ 82 - 93

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Amanda Cederholm

Ordförande
.................................................................
Theresa Lindahl

Justerare
.................................................................
Peter Nilsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum 2017-09-07

Datum för uppsättande
av anslag 2017-09-13

Datum för nedtagande av
anslag 2017-10-05

Förvaringsplats för
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Underskrift
.................................................................
Amanda Cederholm
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 82 UBF.2017.167 610

Information om målstyrningsprocess och
kommunövergripande styrkort

Utbildningsnämnden beslutar att motta informationen om
målstyrningsprocessen och kommunövergripande styrkort.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05, § 78, att prova Serkons
förslag till Målstyrning i Örkelljunga kommun i budgetprocessen för
2018.

Förslaget till kommunövergripande styrkort som finns i
beslutsunderlaget behandlades på kommunstyrelsens sammanträde
2017-09-06.

Leif Persson från SERKON föredrar förslaget till målstyrning och
kommunövergripande styrkort.

Beslutsunderlag
Förslag till kommunövergripande styrkort 2018-2019
KS 2017-04-05, § 78
____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 83 UBF.2017.177 609

Redovisning av gymnasieutredningen

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning
SERKON har fått i uppdrag att beräkna en gymnasiepeng samt göra en
jämförelse av kostnaden för det egna gymnasiet med övriga skånska
kommuner.

Richard Johnsson, controller SERKON föredrar ärendet.

Richard går igenom elevantal och kostnader för Utbildningscentrum.

____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 84 KLK.2015.290 609

Besvarande av motion, MO - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna strategin för tidiga
insatser.

Sammanfattning
Bakgrund
Mats Persson, MO, har 2015-07-28 inlämnat följande motion:

"I dagens skoldebatt handlar mycket om betyg och extrastöd i de högre
årskurserna. Det är naturligtvis viktigt i sig. Än viktigare är det med
extra stöd i de lägre klasserna och inte minst i förskolan. All forskning
visar att det är betydligt enklare att se sambanden mellan sen
utveckling och svårigheter att lära i lägre ålder. Av denna anledning
föreslår vi att det sker vida större ansträngningar att utöka lärartäthet,
mindre klasser och specialpedagoger på lågstadiet och förskolan. De
missar som sker i låg ålder är svårare att åtgärda senare i skolan. Det är
kanske rent av en besparing senare i skolan och livet att satsa mer på de
mindre barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställs att kommunfullmäktige ger
utbildningsnämnden i uppdrag att på lämpligt sätt ta fram en strategi på
både kort och lång sikt i denna motions anda i Örkelljunga kommun."

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsens för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
att remittera motionen till utbildningsnämnden för besvarande av

frågorna:

· Hur har nämnden arbetat tidigare med de frågor som
lyfts fram i motionen?

· Hur avser Utbildningsnämndens arbeta med de nya
statsbidragen som aviseras?, samt

att svaret skall lämnas senast i november månad 2015.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
verksamhets-/utvecklingschefens tjänsteskrivelse som svar på frågorna.

Av yttrandet framgår bl a följande:

Hur avser utbildningsnämnden arbeta med de nya statsbidragen som
aviserats?
Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2010 har utbildningsnämnden
arbetat målinriktat med att skapa förutsättningar för ansvariga att arbeta
för en långsiktig och hållbar utveckling mot en högre måluppfyllelse.

En stor del i detta arbete har varit de stora satsningarna som har gjorts
på elevhälsoarbetet med bland annat avsevärda utökningar av
specialpedagoger och speciallärare. Detta har inneburit att så många
som ytterligare fyra stycken pedagoger inom ovan nämnda profession
har anställts under den senaste tre-årsperioden.

Enligt våra nationella styrdokument skall elevhälsans arbete vara
förebyggande och hälsofrämjande, vilket även går helt i linje med
motionärens intentioner och önskemål. Tidiga och adekvata insatser
är nyckelord i arbetet för pedagogerna. Förutom att ett utökat antal
pedagoger numera arbetar i våra verksamheter har även metoder,
arbetssätt och uppföljningsverktyg reviderats och således sätts
stödinsatser in tidigt i såväl förskola som skola.

Inom förskolan har utbildningsförvaltningen arbetat målinriktat de
senaste åren för att antalet barn per grupp ska minska, tillskjutit medel
till pedagogisk personal, men antalet inflyttade barn har samtidigt ökat.
Brist på ändamålsenliga lokaler har medfört att barngruppernas storlek
dessvärre inte har minskat i den omfattning som varit ambitionen. I ett
nationellt perspektiv står huvudmannen sig trots allt bra. Den nya
förskolan i Östra Spång har dessutom skapat bättre förutsättningar för
att nå upp till ambitionen att minska antalet barn per grupp.

Utöver detta har ansvariga tjänstemän inom utbildningsförvaltningen
arbetat mycket aktivt med att under de senaste åren söka samtliga
statsbidrag som skulle kunna möjliggöra att utöka antalet
specialpedagoger, utöka lärartätheten och skapa barngrupper och
klasser med färre antal barn. Hittills har detta bland annat möjliggjort
förstärkningar av speciallärare på skolorna samt skapande av
alternativa undervisningsmiljöer på ett par skolor. Detta har i sin tur
medfört en liten minskning av antalet elever per klass på några skolor.
De nya statsbidragen som utbildningsdepartementet aviserade om

6(24)
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

under sommaren 2015 har utbildningsförvaltningen sökt. Besked om
hur stort belopp som kommunen kommer att kunna rekvirera ges i
slutet av oktober. Statsbidraget kommer att skapa möjligheter för
huvudmannen att utöka antalet förskollärare i förskolan och lärare eller
speciallärare i grundskolans tidigare år. Ansvariga tjänstemän inom
utbildningsförvaltningen har redan annonserat aktuella tjänster som kan
bli aktuella i samband med statsbidraget. Detta för att i konkurrens med
övriga kommuner förvissa sig om att kunna anställa behörig och
kompetent personal. Denna satsning kommer troligtvis även att skapa
förutsättningar för att skapa barngrupper och klasser med färre antal
barn än i dagsläget. Den stora utmaningen för huvudmannen i denna
ambition är att se till att förskola och skola får tillgång till
ändamålsenliga lokaler.

Återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera motionen
till utbildningsnämnden för yttrande senast 2016-01-21.

Utbildningsnämndens svar på återremissen
Verksamhets-/utvecklingschefen har utarbetat ett kompletterande förslag
till yttrande. Av yttrandet framgår bl a följande:

Ambitionen att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt elever
per klass i skolorna har i dagsläget däremot varit svår att uppnå
eftersom det som bekant har varit en stor inflyttning av barn.

Utbildningsförvaltningen arbetar numera därför i samverkan med övriga
förvaltningar för att möta framtidens lokalbehov och därmed skapa
förutsättningar för att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt
elever per klass i skolorna. Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi
som bekant sedan ett par år tillbaka utifrån vår Utvecklingsplan
2014-2018. Detta i syfte att skapa förutsättningar för en högre
måluppfyllelse. I detta målinriktade arbete finns redan såväl kortsiktiga
som långsiktiga insatser och strategier som skapar förutsättningar som
motionären efterfrågar. Bland annat arbetar Centrumresursens
specialpedagoger i nuläget med en handlingsplan för att rikta korrekta
tidiga insatser för barn och elever i samtliga våra verksamheter. Av
denna anledning menar undertecknad att det inte finns något behov av
att upprätta ytterligare en strategi på kort och lång sikt i motionens
anda.

Utbildningsnämnden har beslutat
att till kommunstyrelsen översända verksamhets-

/utvecklingschefens yttrande som sitt eget, samt

7(24)



Sammanträdesprotokoll 2017-09-07
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att föreslå att motionen bifalles

Utbildningsnämndens tidigare behandling av motionen
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-19,
UNAU § 37, att överlämna Mats Perssons motion till
utbildningsförvaltningen för åtgärder, samt att återredovisning ska ske
på arbetsutskottets sammanträde i november. Arbetsutskottet har
behandlat ärendet 2016-11-24, UNAU § 83.

På Utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-08 föredrog
Utbildningschefen ärendet och redogjorde för de tidiga insatser som
görs idag. Statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan samt
lågstadiesatsningen. Centrumresursen har utarbetat "Plan för språk-,
läs- och skrivutveckling" som omfattar alla barn från förskolan till åk 9,
samt "Plan för matematikutveckling" som omfattar alla barn från
förskoleklass till åk 9.

Utbildningsnämnden beslutade 2016-12-08, § 125, att godkänna
muntlig redovisning från utbildningschef Ingela Ström, samt att en
strategi på lång och kort sikt skall utarbetas och presenteras i
utbildningsnämnden senast i september 2017 av Matilda Hedén,
utvecklingsledare och elevhälsochef.

På dagens sammanträde, 2017-09-07, föredrar Matilda Hedén utarbetad
strategi.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-08 - UN § 125
Strategi för tidiga insatser

____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 85 UBF.2017.145 611

Redovisning av betygen i åk 6-9 vårterminen 2017

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av betygsresultaten i åk 6-9 för vårterminen
2017 i form av medelmeritvärde per årskurs, betyg per ämne samt
tabell på antal elever som inte nått nivån för betyget E i matematik,
svenska och engelska.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2017-08-24, § 46.

Förvaltningsstrategen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-24 - UNAU § 46
Betygsredovisning VT17, medelmeritvärde per årskurs
Antal elever som inte nått nivån godkänt i ma, sv eller eng HT16-VT17
Betyg per ämne åk 6 Beringskolan
Betyg per ämne åk 6 Bokelundaskolan
Betyg per ämne åk 6 Ekets skola
Betyg per ämne åk 6 Mårdenskolan
Betyg per ämne åk 6 Tockarps skola
Betyg per ämne åk 6 von Reisers skola
Betyg per ämne åk 7 Kungsskolan
Betyg per ämne åk 8 Kungsskolan
Betyg per ämne åk 9 Kungsskolan

____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 86 UBF.2017.151

Redovisning av resultaten på de nationella proven i åk 6
och 9, läsåret 2016/17

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av resultaten på de nationella proven i åk 6 och
9 i form av fördelning av provbetyg per ämnesprov samt andel elever i
% med lägre, lika eller högre terminsbetyg än betyg på nationella
proven.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2017-08-24, § 47.

Förvaltningsstrategen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-24 - UNAU § 47
Sammanställning av resultaten på de nationella proven i åk 6 och åk 9

____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 87 UBF.2017.149

Åtgärdsplan för en budget i balans

Utbildningsnämnden beslutar

att förvaltningschefen får i uppdrag att tillsammans med sin
ledningsgrupp ta fram ett underlag för möjliga åtgärder, inklusive
konsekvensbeskrivning för nämnden att ha som underlag i sitt
beslutsfattande.

att en utredning görs över att utveckla gymnasieskolan enligt
dragning på dagens arbetsutskott (2017-08-24) där man tittar över
programutbudet framåt, i enlighet med beslut taget 2017-08-08 i
arbetsutskottet samt att en kostnads- och konsekvensanalys
genomförs. Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottets
sammanträde den 21/9.

att ingen besparing får ske på förskola/grundskola med anledning
av underskottet på Utbildningscentrum eftersom dessa håller sig
inom budget.

Utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i den del som
avser arbetsutskottets förslag till beslut från 2017-09-05, § 53, där
arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att
åtgärdsplanen som har tagits fram presenteras för
Kommunstyrelsen och att det som beskrivs i åtgärdsplanen börjar
arbetas efter.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-16, §132, att uppdra till
utbildningsnämnden att inför kommunstyrelsens sammanträde den 6
september redovisa åtgärdsplan för befarade underskott 2018.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet på
sammanträde 2017-08-24 och 2017-08-31.

2017-08-31 skulle beslut ha fattats om det föreliggande förslaget till
åtgärdsplan, men beslut kunde inte fattas eftersom åtgärdsplanen inte
kunnat förhandlas enligt medbestämmandelagen på grund av för snäv
tidsram. Nytt möte för MBL-förhandling bokades in till
2017-09-05, och efter förhandlingen fattade arbetsutskottet förslag till
beslut om åtgärdsplanen, då förhandlingen avslutades i enighet.
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott

På arbetsutskottets sammanträde 2017-08-24, § 48 fattades tre förslag
till beslut:
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att förvaltningschefen får i uppdrag att tillsammans med sin
ledningsgrupp ta fram ett underlag för möjliga åtgärder, inklusive
konsekvensbeskrivning för nämnden att ha som underlag i sitt
beslutsfattande, (första att-satsen)

att ingen neddragning ska ske i nuvarande läsårs verksamhet, dock bör
varje inköp noggrant övervägas. (andra att-satsen)

att en utredning görs över att utveckla gymnasieskolan enligt dragning
på dagens arbetsutskott där man tittar över programutbudet framåt, i
enlighet med beslut taget 2017-08-08 i arbetsutskottet samt att en
kostnads- och konsekvensanalys genomförs. Uppdraget ska redovisas
på arbetsutskottets sammanträde den 21/9. (tredje att-satsen)

På arbetsutskottets sammanträde 2017-09-05, § 53 fattades ett förslag
till beslut:
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att åtgärdsplanen
som har tagits fram presenteras för Kommunstyrelsen och att det som
beskrivs i åtgärdsplanen börjar arbetas efter. (fjärde att-satsen)

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden

Michael Bengtsson (SD) och Ingrid Edman Nilsson (L) anmäler jäv
och deltar därmed inte i ärendets handläggning. Tommy Rosenqvist
(SD) träder in som ersättare för Mikael Bengtsson (SD). Rebecka
Lordhem (KD) träder in som ersättare för Ingrid Edman Nilsson (L).

Kenny Lärkevie (C) yrkar bifall till första och andra att-satsen i
arbetsutskottets förslag till beslut.

Theresa Lindahl (M) yrkar avslag på första och andra att-satsen i
arbetsutskottets förslag till beslut, samt bifall till tredje och fjärde att-
satsen.

Theresa Lindahl (M) yrkar genom ett tilläggsyrkande att ingen
besparing får ske på förskola/grundskola med anledning av
underskottet på Utbildningscentrum eftersom dessa håller sig inom
budget.

Anneli Eskilandersson (SD) och Elisabeth Stjärne (KD) instämmer i
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Theresa Lindahls (M) yrkanden.

Kenny Lärkevie (C) yrkar avslag på Theresa Lindahls (M)
tilläggsyrkande.

Gunilla Edman (S) och Thomas Bjertner (S) yrkar bifall till första och
andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång i Utbildningsnämnden

Första att-satsen:

Första att-satsen lyder som följer:

"Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
besluta att förvaltningschefen får i uppdrag att tillsammans med sin
ledningsgrupp ta fram ett underlag för möjliga åtgärder, inklusive
konsekvensbeskrivning för nämnden att ha som underlag i sitt
beslutsfattande."

Ordföranden ställer proposition och finner att Utbildningsnämnden har
beslutat att avslå första att-satsen. Votering begärs och genomförs
genom upprop. Den som röstar för att avslå första att-satsen röstar Ja,
den som röstar för att bifalla första att-satsen röstar Nej. Voteringen
genomförs och resulterat i 5 Ja-röster och 6 Nej-röster.

Ja-röster avges från Anneli Eskilandersson (SD), Elisabeth Stjärne
(KD), Tommy Rosenqvist (SD), Rebecka Lordhem (KD) och Theresa
Lindahl (M).

Nej-röster avges från Anders Kristensson (M), Leif Svensson (S),
Gunilla Edman (S), Kenny Lärkevie (C), Thomas Bjertner (S) och
Peter Nilsson (oberoende).

Utbildningsnämnden har således beslutat att bifalla första att-satsen.

Theresa Lindahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.

Andra att-satsen

Andra att-satsen lyder som följer:

"Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
besluta att ingen neddragning ska ske i nuvarande läsårs verksamhet,
dock bör varje inköp noggrant övervägas."

Ordföranden ställer proposition och finner att Utbildningsnämnden har
beslutat att avslå andra att-satsen. Votering begärs och genomförs
genom upprop. Den som röstar för att bifalla andra att-satsen röstar Ja,
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

den som röstar för att avslå andra att-satsen röstar Nej.Voteringen
genomförs och resulterat i 5 Ja-röster och 6 Nej-röster.

Ja-röster avges från Leif Svensson (S), Gunilla Edman (S), Kenny
Lärkevie (C), Thomas Bjertner (S) och Peter Nilsson (oberoende).

Nej-röster avges från Anders Kristensson (M), Anneli Eskilandersson
(SD), Elisabeth Stjärne (KD), Tommy Rosenqvist (SD), Rebecka
Lordhem (KD) och Theresa Lindahl (M).

Utbildningsnämnden har således beslutat att avslå andra att-satsen.

Leif Svensson (S), Gunilla Edman (S), Kenny Lärkevie (C), Thomas
Bjertner (S) och Peter Nilsson (oberoende) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Kenny Lärkevies (C), Gunilla Edmans (S) och
Thomas Bjertners (S) yrkande.

Tredje att-satsen

Tredje att-satsen lyder som följer:

"Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
besluta att en utredning görs över att utveckla gymnasieskolan enligt
dragning på dagens arbetsutskott (2017-08-24) där man tittar över
programutbudet framåt, i enlighet med beslut taget 2017-08-08 i
arbetsutskottet samt att en kostnads- och konsekvensanalys genomförs.
Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 21/9."

Ordföranden ställer proposition och finner att Utbildningsnämnden har
beslutat att bifalla tredje att-satsen.

Utbildningsnämnden har således beslutat att bifalla tredje att-satsen.

Fjärde att-satsen,
arbetsutskottets förslag till beslut från 2017-09-05, § 53

Fjärde att-satsen lyder som följer:

"Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att åtgärdsplanen
som har tagits fram presenteras för Kommunstyrelsen och att det som
beskrivs i åtgärdsplanen börjar arbetas efter."

Kenny Lärkevie (C) yrkar att ärendet i denna del ska bordläggas.
Thomas Bjertner (S) instämmer i yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas och
finner att ärendet inte ska bordläggas. Votering begärs och genomförs
genom upprop. Den som röstar för att ärendet ska bordläggas röstar Ja,
den som röstar för att ärendet inte ska bordläggas röstar Nej.
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Voteringen genomförs och resulterat i 7 Ja-röster och 4 Nej-röster.

Ja-röster avges från Leif Svensson (S), Elisabeth Stjärne (KD), Gunilla
Edman (S), Kenny Lärkevie (C), Thomas Bjertner (S), Peter Nilsson
(oberoende) och Rebecka Lordhem (KD).

Nej-röster avges från Anders Kristensson (M), Anneli Eskilandersson
(SD), Tommy Rosenqvist (SD) och Theresa Lindahl (M).

Utbildningsnämnden har således beslutat att bordlägga ärendet i den del
som avser fjärde att-satsen.

Theresa Lindahl (M) reserverar sig mot beslutet.

Theresa Lindahls (M) tilläggsyrkande

Tilläggsyrkandet lyder som följer:

"Theresa Lindahl (M) yrkar genom ett tilläggsyrkande att ingen
besparing får ske på förskola/grundskola med anledning av
underskottet på Utbildningscentrum eftersom dessa håller sig inom
budget."

Ordföranden ställer proposition och finner att Utbildningsnämnden har
beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Votering begärs och genomförs
genom upprop. Den som röstar för att bifalla tilläggsyrkandet röstar Ja,
den som röstar för att avslå tilläggsyrkandet röstar Nej.Voteringen
genomförs och resulterat i 6 Ja-röster och 5 Nej-röster.

Ja-röster avges från Anders Kristensson (M), Anneli Eskilandersson
(SD), Elisabeth Stjärne (KD), Tommy Rosenqvist (SD), Rebecka
Lordhem (KD) och Theresa Lindahl (M).

Nej-röster avges från Leif Svensson (S), Gunilla Edman (S), Kenny
Lärkevie (C), Thomas Bjertner (S) och Peter Nilsson (oberoende).

Utbildningsnämnden har således beslutat att bifalla Theresa Lindahls
(M) tilläggsyrkande.

Leif Svensson (S), Gunilla Edman (S), Kenny Lärkevie (C), Thomas
Bjertner (S) och Peter Nilsson (oberoende) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Kenny Lärkevies (C) yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-24 - UNAU § 48
Protokoll 2017-08-31 - UNAU § 52
Yrkande samt protokollsanteckning Kenny Lärkevie (C), UNAU 2017-
08-24
Protokollsanteckning från Leif Svensson (S) och Gunilla Edman (S),
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UNAU 2017-08-24
Förslag till åtgärdsplan för befarat underskott inom
utbildningsnämnden 2017
Protokoll 2017-09-05 - UNAU § 53

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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UN § 88 UBF.2017.35 610

Initiativ från Peter Nilsson - Glöm aldrig Pela och
Fadime

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska undersöka
vidare på vilket sätt som riktlinjer mot hedersrelaterat våld,
förtryck och könsstympning tas fram på bästa sätt, genom
samarbete eller i den egna kommunen.
Riktlinjerna ska presenteras för utbildningsnämnden i december.

Sammanfattning
Peter Nilsson har 2017-02-02 inlämnat följande initiativ:

”Initiativ Glöm aldrig Pela och Fadime

Fadime Sahindal blev rikskänd 20 november 2001 för sitt tal i
riksdagen med slutorden:

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet
för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar
sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag
hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dom.”

Den 21 januari 2002 sköts hon ihjäl av sin egen far.

Nicklas Kelemen, projektledare Rädda Barnens dialogprojekt 1997-
2009 skrev om Fadime:

”Hon bad mig förklara för politikerna att hedersvåld har med kulturen
att göra. Jag sa till henne att svenskarna är rädda för att prata om det
här, för att det är något främlingsfientliga kan utnyttja. Hon sa, mycket
upprörd: Vad har de med mina rättigheter att göra?

Det tycker jag fortfarande är en avgörande fråga. Hon förstod inte vilka
krafter hon utmanade i det svenska politiska etablissemanget.”

Nicklas Kelemens sista ord om mörka krafter i det politiska
etablissemanget visar sig tyvärr tydligt än idag. Krisen inom
Miljöpartiet de gröna visar på partiledningens stöd för islamismens
politiska agenda. Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnkes agerande
under hösten visar på ett fortsatt stöd för islamism och svek för det
sekulära samhällets grundläggande värderingar och Fadimes önskemål.
Liknande värderingar frodas ymnigt idag i de rödgrönrosa partierna.

Med detta initiativ ber jag er som kollegor i utbildningsnämnden att
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vara klokare än rikspolitikerna och stödja Örkelljungas alla ungdomar
att få uppleva det som Fadime Sahindal ville skulle vara en
självklarhet: ”Att både få ha sin familj och det liv man önskar sig”.

Det borde också inkludera att informera om möjligheterna en god
utbildning ger i Sverige och därmed till fullo ta vara på den potential
som finns bland dessa ungdomar och därmed underlätta deras
integration i Sverige.

Kunskap om hedersförtryck finns framförallt hos följande
organisationer.

År 2001 grundade Sara Mohammad föreningen Glöm Aldrig Pela.
Föreningen bytte namn till det nuvarande Riksorganisationen GAPF –
Glöm aldrig Pela och Fadime efter mordet på Fadime Sahindal året
2002. Sara Mohammad och GAPF är idag mycket aktiva i
samhällsdebatten och medverkar och stöder utbildning inom dessa
frågor. Sara Mohammad fick välförtjänt i juni 2016 Svenska FN-
förbundets utmärkelse Årets MR-pristagare. MR står för mänskliga
rättigheter.

Parallellt med och ofta i samarbete med GAPF jobbar den av Amineh
Kakabaveh bildade föreningen Varken Hora eller Kuvad (VHEK) som
nyligen gjort en uppmärksammad kartläggning av hedersförtryckets
utbredning i Göteborgs förorter. Amineh Kakabaveh fick utnämningen
”Årets Svensk” av tidsskriften Fokus för sitt arbete för mänskliga
rättigheter.

Regeringen har utsett länsstyrelsen i Östergötland till nationellt
kompetenscentrum mot hedersförtryck. Juno Blom är en ofta sedd och
hörd talesperson för kompetensteamet som nyligen vittnade om ett
ökande antal samtal från ungdomar utsatta för hedersförtryck. Juno
Blom har en bakgrund i skolans verksamheter och vittnar om egen
erfarenhet att tidigare av ”godhet” relativisera hedersförtrycket och
därmed svika Fadimes medsystrar.

Förslag till beslut är att ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck
lokalt eller att vara drivande för en gemensam handlingsplan för
Familjen Helsingborg.

Min inspiration bakom detta initiativ är Sara Mohammad och Amineh
Kakabaveh och deras beundransvärda mod, kraft, uthållighet och den
mänskliga värme båda utstrålar i sin kamp för allas lika värde oavsett
ursprung. Tror det vore ytterst klokt att engagera någon av dem för en
inspirerande start och vägledning för framtagande av handlingsplan.

Förslag till genomförande av detta initiativ beskrivet nedan är baserade
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på förslag från Sara Mohammad efter fråga från mig vad vi kan göra i
Örkelljunga eller inom familjen Helsingborg för att uppfylla Fadimes
önskan.

Steg 1: Utbildningsdagar till gymnasiet och högstadieungdomar
inkluderande nyanlända ungdomar. GAPF kan erbjuda kostnadsfria 1-2
utbildningsdagar och då föreslår jag att en av 2 dagar reserveras för
diskussion mellan berörda och GAPF om genomförande av steg 2.

Steg 2: Att utbildningsnämnden tar initiativ till att skriva en
handlingsplan mot hedersbrott för skolor i kommunen alternativt
Familjen Helsingborg.

För steg 2 ska vi räkna med ca 50.000 kr i kostnad förutom personalens
egen tid.

Ett initiativ från

Peter Nilsson

ledamot utbildningsnämnden Örkelljunga

medlem i GAPF och VHEK

Bilaga 1, Handbok – hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning,
Kristianstad kommun”

Behandling av initiativet i utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade 2017-02-03 att översända initiativet till
förvaltningen för behandling, samt att förvaltningen ska återkomma till
nämnden i augusti 2017.

Beslutsunderlag
Initiativ från Peter Nilsson - Glöm aldrig Pela och Fadime
Protokoll 2017-03-02 - UN § 23

____________

Expedieras till:
UN 2017-12-07
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UN § 89 UBF.2017.3 609

Övriga frågor

Ingrid Edman Nilsson (L) ställer följande fråga:
Kungsskolan har för närvarande ingen tysklärare. Undervisningen
bedrivs med hjälp av en assistent, som inte har någon pedagogisk
utbildning och heller inte kan tyska. Vad gör man för att behålla
välutbildade trotjänare, som kanske dessutom bor i Örkelljunga och
egentligen inte vill börja pendla?

Ingrid Edman Nilsson (L) ställer följande fråga:
Det finns gymnasieelever från Tockarp med omnejd, som slutar senare
än när bussen går. Hur ordnas skolskjuts för dem så att de kommer
hem?

Utbildningschefen svarar på båda frågorna på Utbildningsnämndens
nästa sammanträde.

____________

Expedieras till:
UN 2017-09-28
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UN § 90 UBF.2017.168 609

Övriga frågor från UN 2017-08-17

Följande frågor ställdes på Utbildningsnämndens sammanträde
2017-08-17:

Anneli Eskilandersson (SD) undrar om ensamkommande barn får gratis
gymkort.
Utbildningschefen svarar att alla elever på gymnasieskolan får gratis
gymkort.

Kenny Lärkevie (C) undrar hur man säkerställer att det inte sker
sexuella övergrepp mot barn i våra verksamheter.
Utbildningschefen svarar att det finns en handlingsplan för förskolan
och grundskolan har handlingsplan mot det i sina planer mot kränkande
behandling.

Chris Daanen (MO) undrar hur många av vår lärarpersonal som har sagt
upp sig innan sommaren och i sommar samt hur det ser ut med
behörigheten av de som nyanställts.
Utbildningschefen svarar att tio lärare har sagt upp sig på grundskolan.
Av de som nyanställts har sex stycken examen och fyra är outbildade.
På Utbildningscentrum har två lärare sagt upp sig och tjänsterna har inte
tillsatts på grund av att antalet nyanlända elever har minskat.

Leif Svensson (S) undrar hur stora kostnader utbildningsnämnden har
haft för externa konsulter under läsåret 2016/17.
Utbildningschefen svarar att den totala kostnaden är 845 193 kr och
innefattar skolpsykolog, skolläkare, handledning (för detta har
kommunen dock erhållit bidrag från SPSM), kravprofil för rektor,
rekrytering av rektor, inhyrd rektor.

____________
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UN § 91 UBF.2017.4 609

Aktuell information

· Information från FÖSAM.

· Information om kostupphandlingen - förvaltningsstrategen
informerar.

· Regelbunden tillsyn Solängskolans förskola -
förvaltningsstrategen informerar.

· Anmälan Solängskolans förskola - förvaltningsstrategen
informerar.

· Information om det ekonomiska läget - utbildningschefen
informerar. Hon informerar även om beslut från KSAU
2017-08-23, § 196:
"Med anledning av det negativa resultatet i Delårsrapport
2017uppmanar arbetsutskottet nämnderna och styrelsen om
ekonomisk återhållsamhet. För att budgeten ska hålla och årets
resultat ska vara i balans kommer arbetsutskottet tillsammans
med kommunens nämnder, ledningsgruppen, verksamheterna
och controllers att göra ständiga uppföljningar och lämna
redogörelse över den ekonomiska situationen till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar anmoda kommunens förvaltningschefer
att vid uppkomna lediga tjänster göra en behovsprövning och
överväga att inte tillsätta tjänsten.
Arbetsutskottet beslutar anmoda kommunens förvaltningschefer
att göra en behovsprövning före nya avtal tecknas inom
respektive verksamhetsområde. Enligt gällande
delegationsordningar görs prövningarna i vissa fall av
respektive nämnd."

Beslutsunderlag
KSAU 2017-08-23, § 196
____________
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UN § 92 UBF.2017.6 609

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan
kränkande behandling

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av ärenden
rörande diskriminering eller annan kränkande behandling
2017-08-01--2017-08-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Anmälningar om ärenden rörande diskriminering och kränkande
behandling har tillgängliggjorts under sammanträdet.
____________

23(24)



Sammanträdesprotokoll 2017-09-07
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 93 UBF.2017.7 609

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2017-08-01--2017-08-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Fattade delegationsbeslut har tillgängliggjorts under sammanträdet.
____________
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