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Sammanträdesprotokoll 2022-09-23
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid och plats
Beslutande

2022-09-23 - Eketrummet i kommunhuset kl. 14.00-16.55
Jon Strömberg (M) - ordförande
Thomas Johansson (C) - förste vice ordförande
Anneli Eskilandersson (SD) - andre vice ordförande
Emily Haydari (SD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot

Övriga deltagande
Kristian Lindgren, utbildningschef
Eva Schelin, elevhälsochef
Richard Johnsson, controller § 44
Gitte Pedersen, sekreterare
Justering
Justerare

Anneli Eskilandersson

Dag och tid

2022-09-26, kl 15.00

Justerade paragrafer

§§ 40 - 47

Underskrifter
Ordförande
.................................................................
Jon Strömberg
Justerare
.................................................................
Anneli Eskilandersson
ANSLAG
Protokollet är justerat med elektronisk signering.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala
anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-23

Datum för anslag

2022-09-27

Förvaringsplats för
protokoll

Utbildningsförvaltningen

Datum för nedtagande

2022-10-19
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Innehållsförteckning
UNAU § 40
UNAU § 41
UNAU § 42
UNAU § 43
UNAU § 44
UNAU § 45
UNAU § 46
UNAU § 47

Fastställande av dagordning
Aktuell information
Uppföljning av betyg
Stipendier och bidrag ur von Reiserska stiftelsen 2022
Delårsrapport 2022 - Utbildningsnämnden
Initiativ (SD) - Arbete mot psykisk ohälsa i skolan
Initiativ (S) och (MP) - Gratis mensskydd på Kungsskolan
Initiativ (S) och (MP) - Ge våra elever bättre möjligheter att
nå kunskapskraven genom att förstärka elevhälsan med tre
socialpedagoger

3
4
5
6-8
9
10 - 11
12 - 13
14 - 16
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UNAU § 40 UBF.2022.4 610

Fastställande av dagordning
Arbetsutskottets beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa
dagordningen med tillägg av ärendet Beslut om stipendier och
bidrag ur von Reiserska stiftelsen 2022.
Sammanfattning
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan fastställa
dagordningen med tillägg av ärendet Beslut om stipender och bidrag ur
von Reiserska stiftelsen 2022 och finner att arbetsutskottet beslutar så.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 41 UBF.2022.6 610

Aktuell information
Arbetsutskottets beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga
informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Ordföranden och utbildningschefen informerar.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 42 UBF.2022.66

611

Redovisning av kunskapsutveckling för åk. 1-5, betyg i
åk 6-9, gymnasiebehörighet vårterminen 2022
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
godkänna redovisningen av kunskapsutveckling för åk 1-5, betyg
åk 6-9, gymnasiebehörighet vårterminen 2022.
Sammanfattning
Föreligger redovisning av kunskapsutveckling för åk 1-5, betyg i åk 6-9
och gymnasiebehörighet.
Elevhälsochef och utbildningschef föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Presentation - Uppföljning samtliga verksamheter
Kunskapsutveckling åk 1-5 VT-22
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2022-10-06

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

6(16)

Sammanträdesprotokoll 2022-09-23
Utbildningsnämndens arbetsutskott

UNAU § 43 UBF.2022.73

046

Stipendier och bidrag ur von Reiserska stiftelsen 2022
Arbetsutskottets beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att utdela stipendier
och bidrag i enlighet med nedanstående förteckning.
Högskoleprogram fyra år eller längre
Christoffer Carlsson
Joel Hägglund
Hanna Jansson
Drenushe Kryeziu
Ebba Axelsson
Ella Ullinger
Hobbe Zachau
Adeline Fredriksson
Johanna Yngvesson
Elin Håkansson
Jennifer Lindberg
Isabelle Bengtsson
Anton Bengtsson
Ture Dreier
Emma Lindström
Joel Karlsson
Judit Nilsson
Miliam Eliasson
Alicia Houvila
Emma Artman
Oskar Alfredsson
Cajsa-Stina Torkelsson
Angelica Nordstrand
Daniel Håkansson
Patrik Gustafsson
Mikaela Haglund Rudvall
Erik Persson
Tea Hansson Berg
Herman Zachau

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000
34 000

7(16)

Sammanträdesprotokoll 2022-09-23
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Bidrag allmänkulturella ändamål
Örkelljunga Närradioförening
Örkelljunga Hembygdsförening
Örkelljunga Riksteaterförening
Ekets GoIF
Örkelljungabygdens Folkdanslag
Ekets Byggnadsförening U.p.a
Örkelljunga Scoutkår
Örkelljunga Majblommeförening
Skånes Fagerhult Scoutkår

5 000
20 000
25 000
20 000
5 000
10 000
3 000
5 000
5 000

Sammanfattning
Inför den årliga fördelningen av stipendier och bidrag ur von Reiserska
Stiftelsen har Utbildningsnämnden låtit meddela villkoren för
stipendieansökan genom annonsering på Örkelljunga kommuns
hemsida, i Lokaltidningen och på Facebook.
Totalt har 32 ansökningar om stipendier och bidrag inkommit. Tre av
dessa uppfyller inte kraven.
Lars-Rune Svensson, von Reiserska Stiftelsen, har upprättat förslag till
fördelning.
Tillgängliga medel
Vinstdisposition 2022

1 043 280

Överfört från 2021

66 823

Summa

1 110 103

Fördelade medel

Justerandes
signatur

Allmänkulturella ändamål, 9 bidrag

96 000

Stipendier, 30 stipendier

986 000

Summa

1 082 000

Återstående medel

28 103

Uppträde i kyrkan

20 000

Summa

8 103

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till utdelning av stipendier och bidrag ur von Reiserska
stiftelsen 2022
____________
Expedieras till:
Sökande av stipendier och bidrag

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 44 UBF.2022.65

600

Delårsrapport 2022 - Utbildningsnämnden
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
besluta att godkänna delårsrapport 2022.
Sammanfattning
Utbildningschefen och controllern har utarbetat ett förslag till
delårsrapport för 2022.
Utbildningschefen och controllern föredrar ärendet.
Ärendets behandling i arbetsutskottet
Jon Strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapport 2022.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med det.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2022 Utbildningsförvaltningen
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2022-10-06

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 45 UBF.2022.43

609

Initiativ (SD) - Arbete mot psykisk ohälsa i skolan
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
besluta att initiativet ska tas i beaktning vid budgetarbetet.
Anneli Eskilandersson (SD) och Emily Haydari (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande
Sammanfattning
Anneli Eskilandersson (SD) och Emily Haydari (SD) har lämnat in
följande initiativ:
"Initiativ: Arbete mot psykisk ohälsa i skolan
Vi vill att en särskild satsning görs för att minska den psykiska ohälsan
bland elever i grundskolan. Ett sätt att göra detta på är att alla elever
kallas till ett samtal med skolans kurator, för att avdramatisera
kontakten och minska tröskeln mellan kurator och elev samtidigt som
man får en möjlighet att tidigt upptäcka brister i välmående, utsatthet
eller missförhållande. Vi vill också att förvaltningen ska försöka
identifiera fler möjliga arbetssätt som kan användas för att stärkt
elevhälsan, särskilt vad gäller psykisk ohälsa.
Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att en särskild satsning görs för att minska den psykiska ohälsan bland
Örkelljungas elever, i detta initiativs anda.
Att uppdra åt förvaltningen att identifiera flera möjliga arbetssätt för att
stärka elevhälsan, särskilt kring den psykiska ohälsan."
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2022-08-25 och beslutat att
återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning av
eventuella kostnader för en förstärkt kontakt mellan elever och Centrala
barn- och elevhälsans personal, samt att åter ta upp ärendet vid
arbetsutskottets sammanträde 2022-09-22.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets behandling i arbetsutskottet
Jon Strömberg (M) yrkar att initiativet tas i beaktning vid
budgetarbetet.
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att alla elever ska kallas till kuratorn
som en rutinåtgärd mot psykisk ohälsa.
Gunilla Edman (S) och Thomas Johansson (C) instämmer i yrkandet
från Jon Strömberg (M)
Emily Haydari (SD) instämmer i yrkandet från Anneli Eskilandersson
(SD)
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
beslutat i enlighet med yrkandet från Jon Strömberg (M).

Beslutsunderlag
Initiativ (SD) - Arbete mot psykisk ohälsa i skolan
Tjänsteskrivelse - Arbete mot psykisk ohälsa i skolan, återremiss
Bilaga - Tjänsteskrivelse Utredning av införandet av ett tvålärarsystem
i grundskolan
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2022-10-06

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 46 UBF.2022.38

609

Initiativ (S) och (MP) - Gratis mensskydd på
Kungsskolan
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att initiativet ska ses som besvarat och genomfört med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet noterar även att de ställer sig positiva till att
förslaget är genomfört.

Sammanfattning
Den rödgröna gruppen har genom Birgit Svensson lämnat in följande
initiativ:
Initiativ om gratis mensskydd på Kungsskolan
Ur NST/HD den 7 april 2022 läser vi att Kungsgårdsskolan i
Ängelholm har satt upp fyra tampongautomater på tjejtoaletterna.
Jag föreslår att vi gör så även i Örkelljunga.
Tampongautomater till Kungsskolan.
Det är av stor vikt och ger trygghet för flickorna i samband med
menstruationen. Att kunna koncentrera sig på skolarbetet med visshet i
att om det behövs mer skydd än vad som finns i den egna väskan så har
skolan att erbjuda. Inte sällan är mensen oregelbunden i den åldern,
svår att förutse. Automaterna kommer göra stor skillnad och ge
betydande trygghet till en kostnad av cirka 12 000 kr per år i
leasingavgift och förbrukningsmaterial.
Ärendets behandling i arbetsutskottet
Jon Strömberg (M) och Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att
arbetsutskottet ska föreslå Utbildningsnämnden att initiativet ska ses
som besvarat och genomfört med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med yrkandet från Jon Strömberg
(M) och Anneli Eskilandersson (SD).
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

13(16)

Sammanträdesprotokoll 2022-09-23
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Initiativ - Gratis mensskydd på Kungsskolan
Tjänsteskrivelse- Gratis mensskydd på Kungsskolan
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2022-10-06

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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UNAU § 47 UBF.2022.39

611

Initiativ (S) och (MP) - Ge våra elever bättre möjligheter
att nå kunskapskraven genom att förstärka elevhälsan
med tre socialpedagoger
Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
besluta att initiativet ska tas i beaktning vid budgetarbetet.
Sammanfattning
Gunilla Edman (S) och Birgit Svensson (MP) har lämnat in följande
initiativ:
Ge våra elever bättre möjligheter att nå kunskapskraven genom att
förstärka elevhälsan med tre socialpedagoger.
Lärande och hälsa går hand i hand. Därför är elevhälsan betydelsefull.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. (2 kapitlet 25§ Skollagen).
Det är huvudmannen som avgör hur mycket personal som elevhälsan
ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och
förutsättningar och kan variera mellan olika skolor. Bedömningen ska
göras utifrån de lokala behoven. Men det måste finnas tillgång till
personal inom elevhälsan i den utsträckning som krävs för att skolan
ska kunna ge eleverna de insatser de behöver och har rätt till enligt
Skollagen.
Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv
lärandesituation som möjligt för eleverna. Elevhälsans roll ska i första
hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan
ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande,
utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan
därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs
lärande och utveckling. Till exempel kan personal med
specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs
problem bäst kan hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om
bland annat elevens hälsa och sociala situation.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Våra elever i Örkelljunga kommun har alldeles för låga skolresultat.
LUPP 2018 visar på brister gällande elevers trygghet och tillit till
vuxna. Antalet elever med oroande hög skolfrånvaro har ökat. Allt fler
elever lider av psykisk ohälsa. Många barn har NPF-diagnos bl.a.
diagnoser inom autismspektrat. Väntetiderna till BUP har blivit ännu
längre än tidigare. Upp till flera år! Tillgängligheten till elevhälsans
personal är ojämlik och otillräcklig i de olika skolorna.
Skolpsykologtjänsten har ej tillsatts. Hälsopedagogens tjänst upphör i
juni. Många föräldrar efterfrågar stöd och insatser för att förmå sina
barn att gå till skolan. Problemen har accelererat efter pandemin.
Samverkan mellan Soc och skola måste komma igång och utvecklas.
Barn i skolsvårigheter har ökat och drabbar allt yngre barn. För att leva
upp till Skollagen måste elevhälsan förstärkas med mer personal.
Det är svårt att rekrytera specialpedagoger. Ett alternativ är att anställa
socialpedagoger som har en högskoleutbildning som kan användas i
mallanrummen mellan elever, lärare, föräldrar, socialtjänst, skola, hem
och fritid. Socialpedagoger har inte tidigare funnits inom elevhälsans
personal.
Med ovanstående bakgrund yrkar vi på att tre socialpedagoger anställs
snarast möjligt.
Ärendets behandling i arbetsutskottet
Jon Strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden besluta att initiativet ska tas i beaktning vid
budgetarbetet.
Anneli Eskilandersson (SD) instämmer i yrkandet från Jon Strömberg
(M).
Gunilla Edman (S) yrkar bifall till initiativet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet från Jon Strömberg
(M)
Beslutsunderlag
Initiativ från (S) och (MP) - Ge våra elever bättre möjligheter att nå
kunskapskraven genom att förstärka elevhälsan med tre
socialpedagoger
Tjänsteskrivelse Initiativ Ge våra elever bättre möjligheter att nå
kunskapskraven genom att förstärka elevhälsan med tre
socialpedagoger
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2022-10-06

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Digitala Signaturer

