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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 120 UBF.2016.3 609

Ekonomisk uppföljning

Föreligger ekonomisk uppföljning per 2016-10-01--2016-10-31.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-11-24, § 78.

Richard Johnsson, SERKON, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2016-10-31

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson, ekonomichef
Anna Lindström, redovisningschef
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 121 UBF.2016.300 612

Initiativ från Leif Svensson ang. Vård och
Omsorgsprogrammet

Leif Svensson (S) har 2016-11-24 inlämnat följande initiativ till
utbildningsnämnden:

"Initiativ till utbildningsnämnden

Behovet av arbetskraft inom vårdområdet är som alla vet väldigt stort.
Siffror för kommande demografi och pensionsavgångar understryker
ytterligare detta behov.

Trots detta väljer våra ungdomar inte Vård och Omsorgsprogrammet.

S-gruppen i utbildningsnämnden vill att man undersöker om jobblöfte
efter avslutad utbildning skulle vara möjligt. Olika upplägg och
modeller bör presenteras.

Allt för att öka Vård och Omsorgsprogrammets attraktionskraft

Örkelljunga 2016-11-24

Leif Svensson

Gruppledare i S-gruppen i Utbildningsnämnden"

Beslutsunderlag
Initiativ från Leif Svensson ang. Vård och Omsorgsprogrammet

Utbildningsnämnden beslutar

att överlämna initiativet till förvaltningen för behandling.
____________

Expedieras till:
Ingela Ström, utbildningschef
Kristian Lindgren, rektor Utbildningscentrum

4(25)



Sammanträdesprotokoll 2016-12-08
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 122 KLK.2016.282 612

Motion, SPI - Körkortsutbildning under skoltid

Kristina Söderlund (SPI) och Åke Sjörin (SPI) har 2016-09-06
inlämnat följande motion:

”Vi vet att större andel av skolungdomen i Örkelljunga kommun väljer
bort gymnasiet på hemmaplan till förmån för studier i andra
kommuner. Ett val som medför ett kraftigt underskott i
gymnasieskolans budget.

Vi i SPI-Välfärden anser att Örkelljunga kommun bör slå vakt om sin
gymnasieskola på hemmaplan, och om möjligt få fler ungdomar att
välja Örkelljunga Utbildningscentrum som studiealternativ.

För att göra hemmagymnasiet ännu populärare, anser vi att Örkelljunga
bör erbjuda körkortsutbildning under skoltid.

Utbildningen skall erbjudas de ungdomar som går andra året på skolan.
Dessa erbjuds ett paket med teori och ett antal körlektioner.

Vi vet att denna utbildning ökar elevernas attraktionskraft på
arbetsmarknaden. Då det idag oftast krävs körkort i flertalet yrken.

SPI-Välfärden i Örkelljunga föreslår därför:

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med
utbildningsnämnden, utreda skolförslaget i enlighet med motionärernas
yrkande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-12, KSAU § 243,
att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande samt att
yttrandet ska vara lämnat senast 2016-12-20.

Förslag till yttrande

Förvaltningsstrateg Amanda Cederholm har inlämnat följande förslag
till yttrande:

Örkelljunga Utbildningscentrum har tidigare erbjudit
körkortsutbildning som en valbar kurs, där eleverna fick teorilektioner
av körskollärare. Detta görs dock inte längre, då Regeringsrätten i en
dom, RÅ 2009 ref. 96, fastslog att körkortsutbildning endast får
erbjudas inom de gymnasieprogram som leder till behörighet som
yrkesförare.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

På Örkelljunga Utbildningscentrum erbjuds följande program och
inriktningar:
- Barn- och fritidsprogrammet, med inriktningen pedagogiskt arbete,
- Fordonsprogrammet, med inriktningen personbilsmekaniker,
- Industritekniska programmet, med inriktningen produkt- och
maskinteknik,
- Introduktionsprogrammet,
- Naturbruksprogrammet, med inriktningen djur med hundfokus,
- Naturvetenskapsprogrammet, med inriktningarna naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle,
- Samhällsvetenskapsprogrammet, med inriktningen
samhällsvetenskap,
- Teknikprogrammet, med inriktningarna design och
produktutveckling, produktionsteknik samt teknikvetenskap, och
- Vård- och omsorgsprogrammet, med inriktningen vård och omsorg.

Inget av dessa program leder till behörighet som yrkesförare, vilket
betyder att Örkelljunga Utbildningscentrum inte får erbjuda
körkortsutbildning på skoltid.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-11-24,
UNAU § 80.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande om motion (SPI) om
körkortsutbildning under skoltid
Motion, SPI - Körkortsutbildning under skoltid

Utbildningsnämnden beslutar

att som utbildningsnämndens svar på motionen översända
förvaltningsstrategens yttrande i ärendet, samt

att föreslå att motionen därmed bör avslås.
____________

Expedieras till:
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UN § 123 KLK.2016.228 312

Motion (M) och (C) - Undersök möjligheten att
tillsammans med Trafikverket bygga en gång- och
cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola

Carina Zachau (M) och Martin Gustafsson (C) har 2016-06-16 inlämnat
följande motion:

”Under de kommande åren kommer det grävas i stora delar av vår
kommun och i stort sett på varje gata eller väg. Örkelljunga och
Svenska Stadsnät har tillsammans tecknat ett samarbetsavtal som
innebär att fiberanslutning skall kunna erbjudas till de allra flesta i vår
kommun, detta gäller såväl tätort som landsbygd. Vår förhoppning är
givetvis att så många som möjligt av våra kommuninvånare är
intresserade så att anslutningen blir så nära 100 % som möjligt.

I samband med utbyggnaden kommer gator och vägar att grävas upp på
många ställen, givetvis skall dessa återställas men asfalten blir skadad
och det kommer oundvikligen bli så att det inte blir samma skick som
om de vore nyasfalterade.

Vi anser därför att vi bör senarelägga en del av de planerade
asfaltsarbetena tills utbyggnaden och nedgrävningen av fiber är
avslutad. Det är inte försvarligt att vi med skattebetalarnas pengar
asfalterar ena veckan för att i nästa vecka gräva upp samma väg för att
lägga ned fiber. Skulle man då inte kunna planera vilka område som
berörs?, kan man fråga sig. Det är möjligt och det görs redan så gott det
går, men vi noterar att förutsättningarna ändras väldigt snabbt och olika
intressen kommer och går.

Därför anser vi, motionärer att det är en bättre idé just nu att investera
"asfaltspengar" i en ordentlig gång och cykelväg utmed väg 24 och
vidare till Tockarp. Detta gynnar landsbygden och ger en möjlighet för
våra skolbarn att på ett säkert sätt ta sig till och från skolan.

Givetvis skall asfalteringen återupptas till fullo när fibersatsningen i vår
kommun är avslutad.

Vi yrkar därför på:

Att: Kommunfullmäktige ger lämplig instans i uppdrag att undersöka
möjligheten att tillsammans med trafikverket bygga en gång och
cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-14, KSAU § 215,
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och
utbildningsnämnden för yttrande senast den 15 december 2016.

Förslag till yttrande

Utbildningschef Ingela Ström och förvaltningsstrateg Amanda
Cederholm har inlämnat följande förslag till yttrande över motionen:

Anläggning av gång- och cykelvägar ligger inte inom
utbildningsnämndens kompetensområde. Detta yttrande behandlar
därför endast de aspekter med en ny gång- och cykelväg som påverkar
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle bidra positivt till utbildningsnämndens verksamhet. Väg 24 är en
tungt trafikerad väg som inte lämpar sig för cykling i dagsläget. Det
skulle även underlätta för de barn som idag har skolskjuts, om de skulle
vilja cykla till och från skolan någon dag i veckan. Självklart betyder
detta inte att dessa barn skulle förlora rätten till skolskjuts, men om de
skulle känna för att cykla någon dag så är det en valmöjlighet.

I längden skulle en cykelväg även kunna bidra till en bättre hälsa, då
den skulle ge barn och vuxna möjlighet att cykla istället för att alltid ta
bilen.

Folkhälsa
En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle bidra positivt till folkhälsan, då det skulle ge en möjlighet till att
röra på sig mer.

Miljö och klimat
En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle vara bra för miljön om det skulle leda till att fler väljer att cykla
istället för att alltid ta bilen.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-11-24,
UNAU § 81.

Utbildningschefen föredrar ärendet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande över motion (M) och (C) om
gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola
Motion (M) och (C) - Gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till
Tockarps skola

Utbildningsnämnden beslutar

att som utbildningsnämndens yttrande i ärendet överlämna
utbildningschefens och förvaltningsstrategens skrivelse, samt

att föreslå att motionen bifalles.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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UN § 124 KLK.2016.276 138

Integrationsberedningens förslag om föreningsliv på
skoltid

Vid integrationsberedningens sammanträde 2016-06-17 har
föreningsutvecklare Mattias Persson lämnat information om idéer om
föreningstid på skoltid, vilket även inbegriper SFI och asylsökande.

Mattias Persson har även överlämnat en utarbetad projektplan, daterad
2016-08-02, till integrationsberedningen. Projektplanen beskriver mål,
målgrupp, genomförandet, tidsplanering och budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-14, KSAU § 217,
att remittera ärendet till utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden för begäran om yttranden inkluderande kostnadsanalys
för projektet. Yttrandet önskas senast den 15 december 2016.

Förslag till yttrande

Utbildningschef Ingela Ström och förvaltningsstrateg Amanda
Cederholm lämnar följande förslag till yttrande:

I projektplanen som föreningsutvecklare Mattias Persson har utarbetat
beskrivs att aktiviteterna ska vara obligatoriska och schemalagda, samt
att projektet ska genomföras i åk 3 och 6, SFI-elever samt asylsökande.
Om detta projekt ska vara genomförbart behöver en större
genomlysning av alla förutsättningar göras. Områden som behöver
diskuteras och utredas är bland annat:
- anställningsförhållande eller inte för ledarna,
- registerutdrag krävs för alla som på något sätt arbetar inom skolan,
- transport för eleverna som går på skolorna utanför centralorten eller
transport till föreningar som verkar utanför centralorten,
- utökning av timplanen,
- kostnadsanalys beroende på hur projektet kan genomföras.
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Vidare är SFI-undervisningen kursbaserad och på Skolverket webbplats
skrivs följande:
”Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är individuell och ska
anpassas efter individens behov. Individanpassning förutsätter faktiska
möjligheter för eleven att påverka utbildningens upplägg och
organisation.”
(http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-
svenska-for-invandrare)

Det blir därför svårt att införa föreningstid som en obligatorisk aktivitet
för SFI-eleverna.

Gällande grundskoleeleverna i åk 3 och 9 skulle man kunna erbjuda
föreningstid som elevens val, men även då behöver flertalet av
punkterna ovan utredas.

Det är lättare att ta ställning till hur och om projektet kan genomföras
om alla inblandade aktörer är med från starten.

Utbildningsförvaltningen är en stor organisation där det tar tid att
förankra ett sådant här projekt väl.

Ekonomi
Det finns ett förslag till budget per år för projektet i den utarbetade
projektplanen. Utöver detta tillkommer kostnader för transporter,
eventuell utökning av lärarpersonal m.m.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-11-24,
UNAU § 82.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Clas Engström undrar om det finns någon möjlighet att få
föreningsaktiviteter på kvällarna tillgodoräknade som elevens val.
Utbildningschefen svarar att det ligger en kontrollfunktion i detta
också.

Anders förutsätter att det är många föreningsledare som har
förvärvsarbetande ledare som har svårt att ställa upp. Kenny säger att
det är positivt att det är på dagtid, för de kan.

Leif säger att det är därför vi måste titta på det mer för det finns många
om och men.
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Beslutsunderlag
UN Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande över
integrationsberedningens förslag om föreningstid på skoltid
Protokoll Integrationsberedningen § 80 - Information om föreningsliv
på skoltid
Projektplan förening - skola

Utbildningsnämnden beslutar

att som sitt eget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott
överlämna skrivelsen från utbildningschef Ingela Ström och
förvaltningsstrateg Amanda Cederholm, samt

att föreslå att ärendet utreds vidare mellan
utbildningsförvaltningen och föreningsutvecklaren, och
att en kostnads- och konsekvensanalys görs av förslaget.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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UN § 125 KLK.2015.290 609

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

Bakgrund
Motionen
Mats Persson, MO, har 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.

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

Av yttrandet framgår bl a följande:
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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
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
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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
att föreslå att motionen bifalles

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
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

behandlat ärendet 2016-11-24, UNAU § 83.

Utbildningschefen föredrar ärendet och redogör 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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-05-19 - UNAU § 37
Yttrande över motion från Mats Persson (MO) - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola
Tjänsteskrivelse från verksamhets-/utvecklingschefen
Protokoll 2016-04-25 - KF §66
Protokoll 2016-03-30 - KS § 71
Protokoll 2016-03-09 - KSAU § 55
Reservation undertecknad till KSAU § 55 2016-03-09
Protokoll 2016-02-04 - UN § 15
Protokoll 2015-11-05 - UN § 117
Motion, MO - Satsa mer på barnen de första åren i förskola och skola

Utbildningsnämnden beslutar

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.

____________
Expedieras till:
Matilda Hedén, utvecklingsledare/elevhälsochef
Kommunstyrelsen för information
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UN § 126 UBF.2016.306 609

Övriga frågor från UN 2016-11-03

Rebecka Lordhem (KD) undrar om kravprofilen för rekrytering av
rektor på Kungsskolan är offentlig och finns att ta del av.

Utbildningschefen svarar att den är offentlig och finns att ta del av.

Michael Bengtsson (SD) undrar när det beslutades att öppna en
förskola i Tockarp och vem som beslutade det.

Ordföranden svarar att frågan togs upp på budgetberedningen, men
inget beslut är taget. Utbildningsnämndens ordförande har gett
utbildningschefen i uppdrag att utreda om det finns underlag för att
öppna en förskola i Tockarp.

Peter Nilsson (MP) undrar hur det ser ut med lärarbehörighet och
lärarlegitimationer på Kungsskolan.

Utbildningschefen svarar att det är fem lärare som saknar
lärarlegitimation, varav tre har högskoleutbildning i de ämnen som de
undervisar.

En övrig fråga från Anneli Eskilandersson (SD) från UN 2016-10-06
besvarades på dagens sammanträde, efter beslut i utbildningsnämnden
2016-11-03, UN § 114.

Anneli Eskilandersson (SD) undrar hur omfattande
modersmålsundervisningen är, hur många lärare som undervisar och
var modersmålsundervisningen finns.

Jenny Alfredsson, samordnare för nyanlända och modersmåls-
undervisning, svarar på frågan.
I dagsläget finns det modersmålsundervisning i albanska, arabiska,
bosniska, dari, pashto, polska och kurdiska. Modersmålsundervisningen
finns på Beringskolan, Kungsskolan, Mårdenskolan och von Reisers
skola, men även elever från kommunens andra skolor kan delta.
____________
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UN § 127 UBF.2016.5 609

Övriga frågor

Anneli Eskilandersson (SD) undrar hur man kan få del av analyserna
som görs på skolorna.
Utbildningschefen svarar på frågan på utbildningsnämndens nästa
sammanträde.

Gunilla Edman (S) undrar hur personaltätheten på förskolorna är och
hur stora barngrupperna är.
Utbildningschefen svarar på frågan på utbildningsnämndens nästa
sammanträde.

Kenny Lärkevie (C) undrar om det går att införa en punkt på
dagordningen där man kan ta upp frågor för diskussion. Ordföranden
svarar att man kan föra korta diskussioner under punkten övriga frågor.

Anders Kristensson (M) undrar när de förtroendevaldas iPads kommer
att delas ut. Förvaltningsstrategen svarar att om allt går som det ska
med leveransen så kommer de förhoppningsvis någon gång i december
månad.
____________

Expedieras till:
UN 2017-01-12
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UN § 128 UBF.2016.6 609

Aktuell information

· Information från FÖSAM
o Utbildningschefen informerar om att samtliga ärenden

har gåtts igenom på FÖSAM, samt rekryteringen av
rektor till Kungsskolan.

· SKL Öppna jämförelser grundskola - utbildningschefen och
förvaltningsstrategen informerar.

· Rekrytering av rektor till Kungsskolan - utbildningschefen
informerar.

· Arbetsmiljöverket - utbildningschefen informerar.
· Barn- och elevstatistik per 2016-12-01 - förvaltningsstrategen

går igenom.
____________
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UN § 129 UBF.2016.7 609

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan
kränkande behandling

Utbildningsnämnden mottar anmälningar om ärenden rörande
diskriminering eller annan kränkande behandling för tiden
2016-11-01--2016-11-30.
____________
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UN § 130 UBF.2016.8 609

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga anmälningarna av delegationsbeslut
2016-11-01--2016-11-30 till handlingarna.

____________
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UN § 131 UBF.2016.295 612

Bidrag och interkommunal ersättning för
gymnasieskolan samt inackorderingstillägg 2017

Kommunens bidrag och interkommunal ersättning (IKE) beräknades år
2014 och har därefter räknats upp med av kommunen fastställda
uppräkningsfaktorer. Grunden är att bidraget/IKE beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten.

Tidigare år var det ett bidrag till introduktionsprogrammen (IM). År
2017 är bidraget/IKE specificerat i på de fem
introduktionsprogrammen preparandutbildning, programinriktat
individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion.

Bidraget/IKE ska fastställas per kalenderår och beslutas före
kalenderårets början. Om ytterligare resurser ges till hemkommunens
verksamhet under budgetåret ska motsvarande tillskott ges till externa
anordnare. Om hemkommunen minskar ersättningen till sin
motsvarande verksamhet får bidrag till externa anordnare minskas i
motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret
sätts ner.

De kostnadsslag som ska ingå i kommunens grundbelopp regleras i
skollagen.

Uppräkningsfaktorerna för budgetåret 2017 är 2,0 % för
personalkostnader.

Inackorderingstillägg utbetalas för år 2017 med 1 493 kr per månad,
maximalt fem månader för vårterminen och fyra månader för
höstterminen efter prövning mot av utbildningsnämndens antagna
normer.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-11-24, UNAU § 79.

Richard Johnsson, SERKON, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Bidrag och interkommunal ersättning för gymnasieskolan samt
inackorderingstillägg 2017
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Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa prislista 2017 gymnasieskola med bidrag till
gymnasiefriskola och interkommunal ersättning, samt

att fastställa inackorderingstillägg för år 2017 med 1 493 kr per
månad.

____________

Expedieras till:
Utbildningscentrum
Richard Johnsson, SERKON
Leif Persson, SERKON
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UN § 132 UBF.2016.318 609

Kontaktpolitiker för förskolor och skolor

Följande riktlinjer gäller för utbildningsnämndens kontaktpolitiker:

Kontaktpolitiker - riktlinjer

Fastställda av utbildningsnämnden 2013-02-07, UN § 18.

Vad ingår i de förtroendevaldas uppdrag som kontaktpersoner för
förskolor och skolor?

Det är viktigt att uppdraget definieras så att såväl personalen som de
förtroendevalda vet vilka förväntningar som kan kopplas till uppdraget
som kontaktperson för skolorna.

Utbildningschefen föreslår följande riktlinjer för uppdraget:

Allmänt

· Förskolorna inom ett rektorsområde skall helst ha samma
kontaktperson

· Kontaktpersonen håller sig "uppdaterad" på "sin" skola genom
att ha kännedom om verksamheten.

· Rektor/förskolechef skall kalla till nedanstående aktiviteter

· Översyn av kontaktpersonskapet skall ske efter halva
mandatperioden.

Deltagande i aktiviteter

Kontaktpersonerna bör delta i aktiviteter på skolorna enligt följande:

1. Läsårsavslutningar

2. Uppvaktningar/avtackningar etc

3. Studiebesök, 1 gång/termin

4. Samrådsgrupper, 1 gång/termin

Ersättningar - arvoden

· Deltar kontaktperson i aktiviteter enligt punkt 1-4 erhålles
ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för resor och
arvode

· Deltar kontaktperson i aktiviteter utöver riktlinjerna utgår ingen
ersättning.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Eftersom halva mandatperdioden nu har gått, genomförs en översyn av
kontaktpersonskapet.

Föreligger förslag till kontaktpolitiker:

Beslutsunderlag
Kontaktpolitiker per 2016-12-08.pdf

Utbildningsnämnden beslutar

att att välja kontaktpolitiker enligt tabellen ovan.
____________

Expedieras till:
Förskolechefer
Rektorer
Skolassistenter
Kontaktpolitiker

Förskolan Rapphönan Michael Bengtsson / Ingrid Edman
Nilsson

Förskolan Trollbacken Michael Bengtsson / Ingrid Edman
Nilsson

Förskolan Skogsbrynet Michael Bengtsson / Ingrid Edman
Nilsson

Förskolan Solrosen Michael Bengtsson / Ingrid Edman
Nilsson

Förskolan Ängstugan Michael Bengtsson / Ingrid Edman
Nilsson

Förskolan Vitsippan Michael Bengtsson / Ingrid Edman
Nilsson

Förskolan Valthornet Betty Bencsik / Chris Daanen
Förskolan Högkullen Betty Bencsik / Anders Kristensson
Förskolan Kotten Betty Bencsik
Förskolan Skogsgläntan Betty Bencsik
Bokelundaskolan Anders Kristensson
von Reisers skola Clas Engström / Peter Nilsson
Beringskolan Kenny Lärkevie
Mårdenskolan Chris Daanen
Ekets skola Clas Engström / Peter Nilsson
Tockarps skola Clas Engström / Peter Nilsson
Kungsskolan Thomas Bjertner / Tyrone Stebner
Utbildningscentrum Leif Svensson / Rebecka Lordhem
Solängskolan Betty Bencsik / Gunilla Edman
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