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UNAU § 21 UBF.2019.286 609

Gymnasieskolan-Komvux-SFI

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Rektor Charlotta Eroldsson informerar om hur arbetet hos
Utbildningscentrum fortlöper och svarar på ledamöternas frågor.

____________
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UNAU § 22 UBF.2019.271 612

Initiativ Leif Svensson (S) - bättre insikt i hela
kommunens skolsystem

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att den stående punkten
Gymnasieskolan-Komvux-SFI upphör att gälla från och med 2020-
06-04.

Leif Svensson (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Leif Svensson (S) inkom 2019-11-21 med initiativet "bättre insikt i hela
kommunens skolsystem". Sammanfattningsvis innebär initiativet att det
ska finnas en stående punkt på arbetsutskottets dagordning för
gymnasieskolan, komvux och SFI där rektorn för Utbildningscentrum
informerar om verksamheterna.

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-05 att bifalla Leif Svenssons
(S) initiativ. Beslutet gäller tillsvidare.

Rektor för Utbildningscentrum Charlotta Eroldsson har deltagit under
ärendepunkten UBF 2019.286 Gymnasieskolan-Komvux-SFI på
samtliga av arbetsutskottets sammanträden med start 2019-12-18.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Jon Strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår för
Utbildningsnämnden att besluta att den stående punkten
Gymnasieskolan-Komvux-SFI upphör att gälla från och med 2020-06-
04.

Leif Svensson (S) yrkar avslag på Jon Strömbergs förslag.

Ordförande finner att besluta enligt Jon Strömbergs (M) förslag.
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Beslutsunderlag
Initiativ Leif Svensson (S) - bättre insikt i hela kommunens skolsystem

____________

Expedieras till:
UN 2020-06-04
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UNAU § 23 UBF.2020.7 610

Aktuell information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Biträdande utbildningschefen och Förvaltningsstrategen informerar om
beslutet i ett ärende från Barn- och elevombudet som lämnats.

Biträdande utbildningschefen informerar om att skolenkäten från
Skolverket har presenterats. Den stora förändringen avseende resultatet
i jämförelse med föregående mätning för två år sedan är att
Kungsskolan har blivit påtagligt bättre.

Biträdande utbildningschefen informerar om det rådande läget för
verksamheterna med anledning av Covid-19. Bland annat har det gjorts
en riskbedömning avseende antagningen till gymnasieskolan.
Utbildningsförvaltningen håller en dialog med rektorerna kring elever
vilka är hålls hemma med hänvisning till Covid-19. De åtgärder som
vidtagits har gett god effekt att få eleverna att fullgöra skolplikten.

Förvaltningsstrategen informerar om Skolverkets tematiska granskning
avseende Utbildningsnämndens delegationsprocess.
Utbildningsförvaltningen har skickat in skriftlig dokumentation. I juni
kommer sedan intervjuer att hållas med personal från
Utbildningsförvaltningen, rektorer, ledamöter ur Utbildningsnämndens
presidium och ledamöter ut Kommunsyrelsens presidium.

____________
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UNAU § 24 KLK.2019.466 60

Motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Sammanfattning
Emily Haydari (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) har 2019-09-19
lämnat in följande motion.

"Vi Sverigedemokraterna anser att det är självklart att "barnomsorg"
omfattar såväl föräldrarnas omsorg om barnet i det egna hemmet, som
förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ, barnflicka eller andra
alternativa former. Det måste ges ekonomiska möjligheter för de
föräldrar som önskar, att själva ge de egna barnen omsorg och kunskap
medan de är små. Föräldrarna är de första lärarna i det livslånga
lärandet, och har ett mångårigt ansvar. Hemmet är ofta en plats för
lärande och har större pedagogisk roll för barnets fortsatta liv än
förskolan, och skapar fler varaktiga relationer.

Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.

Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och
språkcentra fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte
har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att Örkelljungakommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer"
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-01-22 § 26, beslutat att
remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast 2020-
06-17.

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-10-28
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 2019-12-05
Kommunstyrelsen beslutar återsända motionen till kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att kommunfullmäktige
fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill säga om en utredning
ska göras eller inte.

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-12-16
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges
ställningstagande.

Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2020-06-17.

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-
05-18
Jon strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår för
Utbildningsnämnden att besluta att föreslå Kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Anneli yrkar bifall till Jon Strömbergs (M) förslag.

Ordförande finner att besluta enligt Jon Strömbergs (M) förslag.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
____________

Expedieras till:
UN 2020-06-04
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UNAU § 25 KLK.2019.504 291

Motion - SD - Modersmålsundervisning skapar
segregation

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att översända
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen,
samt föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för
deras eget förslag.

Sammanfattning
Emily Haydari, SD, har för Sverigedemokraterna 2019-10-24 inlämnat
följande motion:

Enligt Skollagen, skall kommunen erbjuda elever med ett annat
modersmål modersmålsundervisning. Därav i enlighet med
Grundskoleförordningen (1994:1194), Paragraf 9-14 rymmer
modersmålsundervisning och ingenstans står det att kommunen är
skyldig att bekosta undervisningen, utan i paragraf 13 står det: "En
kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk,
endast om det finns en lämplig lärare" och "En kommun är skyldig att
anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i
språket."

För det första är frågan om obehöriga lärare ska anställas av kommunen
för att tillgodose ett särintresse som kommunen inte är skyldig att
bekosta? För det andra blir frågan märkbar om hur vidlyftigt lagen ska
tolkas. Om fem elever mellan förskola och årskurs nio önskar
modersmålsundervisning, ska då kommunen bekosta detta? I praktiken
kan det innebära fem olika undervisningsnivåer.

För det tredje, modersmålsundervisningen bygger på ett
mångkulturalistiskt synsätt, snarare än att det är en skol- och
kunskapsfråga. Detta är något som vi Sverigedemokrater tar avstånd
ifrån. Det uttalade syftet med undervisningen är att stärka elevernas
icke-svenska identitet. Ett sådant synsätt är enligt vår mening djupt
kontraproduktiv och kan bara stärka segregationen och motsättningarna
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i vårt samhälle samt undergräva den gemenskap som är grunden för vår
solidariska samhällsmodell.

Därtill, bör detta ses ur ett forskningsperspektiv, för att påvisa och
klargöra modersmålsundervisningens faktiska effekt.

Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap vid universitetet
i Lund uppgav i Vetenskapsradion 2004-06-06 att modersmåls-
förespråkarnas huvudargument bygger på en "myt" och att det inte
finns några studier som kan belägga att barn med utländsk bakgrund
skulle bli bättre på svenska genom att först lära sig sitt modersmål. Det
råder alltså inget kausalitetssamband.

Mot bakgrund av detta föreslår Sverigedemokraterna:

· Att Utbildningsförvaltningen effektiviserar
modersmålsundervisningen, genom att sträva efter att bilda lika
stora grupper som vanliga klasser på ungefär 25 elever

· Att ingen grupp med färre än fem elever ska förekomma, detta i
enlighet med nuvarande lagstiftning

· Att lektionerna ska vara högst 60 minuter långa och anordnas en
gång per vecka

· Att kommunen organiserar modersmålsundervisningen för alla
kommunens elever, efter skoltid, oavsett om de går i en friskola
eller i en kommunal skola

· Att kommunen anordnar undervisningen på en plats där lärarna
väntar på eleverna i ändamålsenliga lokaler

· Att det ska vara krav på behöriga modersmålslärare

· Att ensamkommande barn inte ska få modersmålsundervisning
om inte minst en vårdnadshavare talar språket

· Att införa obligatoriska språktest för eleverna. Den som
misslyckas får ingen modersmålsundervisning

Kommunstyrelsen har 2019-12-18 § 310, beslutat att remittera
motionen Modersmålsundervisning skapar segregation till
utbildningsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2020-06-17.

Utredning av motionen
Utbildningsförvaltningen har utrett motionens förslag och lämnat
yttrande genom tjänsteskrivelse under beslutsunderlag.
Sammanfattningsvis beskrivs vilka rättsliga, organisatoriska och
ekonomiska förutsättningar som finns för genomförande av förslagen.
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Det presenteras vidare hur modersmålsundervisningen i Örkelljunga
kommun ser ut idag.

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-11-25
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2020-06-17.

Ärendets behandling i utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-
18
Biträdande utbildningschefen och Förvaltningsstrategen föredrar
ärendet i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Jon Strömberg (M) yrkar att arbetsutskottet förseslår för
Utbildningsnämnden att besluta att översända
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Anneli Eskilandersson (SD) och Emily Haydari (SD) yrkar bifall till
motionens att-satser.

Leif Svensson (S) och Thomas Johansson (C) yrkar bifall till Jon
Strömbergs (M) förslag.

Ordföranden finner att besluta enligt Jon Strömbergs (M) förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse yttrande kring Sverigedemokraternas motion
"Modersmålsundervisning skapar segregation.pdf
Motion - Modersmålsundervisning skapar segregation

____________

Expedieras till:
UN 2020-06-04
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UNAU § 26 KLK.2019.316 611

Motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att översända
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen,
samt föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget
förslag.

Leif Svensson (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) har 2019 05-08
lämnat in följande motion:

"Bygg ny grundskola nu
Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på annan plats i kommunen.
Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då grundskolan verkligen
behövs för det ökande elevantalet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:

Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-23 § 18, att
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen.
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Utredning av motionen
Utbildningsförvaltningen har utrett motionens förslag och lämnat
yttrande genom tjänsteskrivelse 2019-11-12. Utbildningsförvaltningen
har därefter lämnat ytterligare yttrande 2020-04-17 efter återremiss till
utbildningsnämnden för att besvara frågor ställda av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-01-15. Utbildningsförvaltningen har därefter lämnat
ytterligare yttrande efter återremiss till utbildningsförvaltningen. Detta
yttrande bifogas som beslutsunderlag Svar på frågor angående
lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny grundskola nu.pdf samt
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf.
Sammanfattningsvis svarar yttrandet på de frågor som ställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15.

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande beträffande behovet och
förutsättningarna för en ny grundskola i Örkelljunga kommun.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inför
utskottets sammanträde 2019-12-18.

Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2019-12-05
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstningar att bifalla
Sverigedemokraternas motion och beslutar att översända förslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till
utbildningsnämnden för att senast maj 2020 besvara följande
frågeställningar:

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att utbildningsförvaltningen
utrett behovet och förutsättningarna för byggandet av en ny grundskola
i kommunen.

För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en lokalutredning
genomförts. Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen
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för Örkelljunga kommun samt en inventering av befintliga lokaler i
skolverksamheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att lokalutredningen
kompletteras med elevantal, deras hemvist och svar på frågan hur ser
behovet ut. Behövs då ytterligare lokaler ?

Arbetsutskottet önskar dessutom hänsyn tagen till två olika framtida
scenarier av befolkningsutvecklingen. Dessutom önskas svar på frågan
vad blir konsekvenserna för nuvarande skolor, framförallt byskolorna.

Noteras att utbildningscentrum inte ska omfattas av utredningen.

Ärendets behandling i utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-
23

Arbetsutskottets beslutar att återremittera ärendet till
utbildningsförvaltningen.

Ärendets behandling i utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-
18

Biträdande utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med
tjänsteskrivelsen.

Jon strömberg yrkar att arbetsutskottet föreslår för Utbildningsnämnden
att Utbildningsnämnden beslutar att översända
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt
föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till motionens att-sats.

Thomas Johansson (C) yrkar bifall till Jon Strömbergs förslag.

Ordföranden finner att besluta enligt Jon Strömbergs (M) förslag.

Beslutsunderlag
Svar på frågor angående lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny
grundskola nu.pdf
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf
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Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
____________

Expedieras till:
UN 2020-06-04
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UNAU § 27 SN.2018.341

Kyld mat till ordinärt boende

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

att införa leverans av kylda måltider till vårdtagare i ordinärt
boende, som beviljats matdistribution som bistånd.

att genomförandet ska ske så fort det är praktiskt möjligt och alla
nödvändiga beslut är fattade.

att taxan för måltider ska vara oförändrad 60,00 kr per portion.
Distributionsavgiften på 11,00 kr per portion tas bort och
måltidsavgiften på 49,00 kr per portion ökar till 60,00 kr per
portion.

att ställa sig positiv till att Socialnämnden tar över det fulla
ansvaret för leverans av kyld mat till ordinärt boende samt alla
kostnader och intäkter kopplade till det.

att beslutet är giltigt endast under förutsättning att
Utbildningsnämnden årligen kompenseras för de utökade
kostnaderna om 600 000 kr per kalenderår genom tilläggsbudget 2
för år 2020 samt utökad ram för efterföljande år.

Sammanfattning
Socialnämnden har 2018-12-04 § 251, beslutat att godkänna att
socialförvaltningen genomför ett pilotprojekt där kyld mat testas i
hemvården under sex veckor.

Projektet är genomfört och en utvärdering har gjorts av utvecklings-
strateg Susanne Olsson. Utvärderingen visar att 57 procent av de som
fått kyld mat tycker att maten är mycket god, 41 procent anger svars-
alternativet ”okej”, medan en procent tycker att den inte är god. En
procent har inte svarat. Det har även gjorts en utvärdering bland alla
brukare som har matleveranser, det vill säga både dem som deltagit i
projektet med kyld mat och de som haft den ordinarie maten. Av de
svarande i områdena centrum och syd anger nio procent ”inte god”, 46
procent ”okej”, 28 procent ”mycket god” och 18 procent anger inget
omdöme. I område nord anger sju procent ”inte god”, 45 procent
”okej”, 32 procent ”mycket god” och 16 procent anger inget omdöme.
Undersökningen innebär att nöjdheten är större med den kylda maten.

Av rapporten framgår att det nu finns några långsiktiga vägval att göra:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Varm eller kall mat?

· Egenregi eller upphandling?

· Vilka valalternativ ska finnas för den enskilde?

· Kvaliteten på maten?

Bedömningen är att kyld mat skulle innebära en besparing på 191 815
kronor per år.

Socialnämnden har beslutat

att inriktningen är att socialförvaltningen ska övergå till att leverera
kylda måltider till vårdtagare som beviljats matdistribution som
bistånd.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till utbildningsnämnden att i samverkan med
socialnämnden utreda möjligheten övergå till att leverera kylda
måltider till vårdtagare som beviljats matdistribution som
bistånd.

Kommunstyrelsen har 2019-06-05 § 143, beslutat att uppdra till
utbildningsnämnden att i samverkan med socialnämnden utreda
möjligheten att övergå till att leverera kylda måltider till vårdtagare
som beviljats matdistribution som bistånd.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 2019-06-05
Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-05 § 143 att uppdra till
utbildningsnämnden att i samverkan med socialnämnden utreda
möjligheten att övergå till att leverera kylda måltider till vårdtagare
som beviljats matdistribution som bistånd.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutar att flytta ärendepunkten till slutet av
sammanträdet för att kunna få en föredragning av Utbildningschefen.

Utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med tjänsteskrivelsen och
lämnar förslag till beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Efter överläggning gör arbetsutskottet vissa revideringar av
Utbildningschefens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om leverans av kyld mat
____________
Expedieras till:
UN 2020-06-04
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