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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 58 UBF.2020.130 609

Budgetuppföljning per 2020-10-31

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Utbildningsnämnden att
godkänna budgetuppföljningen per 2020-10-31.

Sammanfattning
Controllern föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
UN budgetuppföljning per 201031.pdf
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2020-12-03
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 59 UBF.2020.132 § 609

Peng till skolenheter i egen regi, bidrag till fristående
förskolor/skolor och interkommunal ersättning (IKE) är
2021, inackorderingstillägg år 2021

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår att Utbildningsnämnden beslutar att

· fastställa peng, bidrag till fristående skolenheter och
interkommunal ersättning för år 2021 för verksamheterna
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
gymnasiet.

· fastställa inackorderingstillägg för år 2021 med 1 587 kr per
månad.

Sammanfattning
Inledning
Bidrag till fristående skolenheter/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 verksamhet får bidrag till externa anordnare minskas i motsvarande
mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.

De kostnadsslag som ska ingå i kommunen grundbelopp regleras i
skollagen. Grundbeloppet är uträknat efter samma grunder som pengen
till skolenheter i egen regi. Inom UN har uppräkningsfaktorn 1,8 % för
personalkostnader använts för budgetåret 2021.

Peng, bidrag till fristående skolenheter, IKe på förskolor, fritidshem,
förskoleklass och grundskola
Förändringar i peng/bidrag till fristående skolenheter/IKE år 2021
jämfört med år 2020.

 Inom förskola och fritidshem är bidraget till fristående
skolenheter/IKE för centrala elevhälsan flyttad från grundbeloppet
elevvård till grundbeloppet undervisning. Beloppet är oförändrat

 Inom förskola är bidraget för lokalkostnader till fristående
skolenheter/IKE förändrat utifrån dels ny lokalhyra för Högkullens
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

nya förskola, dels för Ängstugan som planeras lämnas under året,
dels för paviljonger som ej längre används

 Inom fritidshem, förskoleklass, grundskola åk 1-6 och grundskola
åk 7-9 är bidraget för lokalkostnader till fristående skolenheter/IKE
förändrat då Tockarps skola planeras att stänga till ht21 och
förändrat elevantal

· Inom förskoleklass, grundskola åk 1-6 och grundskola åk 7-9 är
bidraget för undervisning till fristående skolenheter/IKE höjt med
658 kr per elev för bad/simundervisning enligt nytt avtal med
simhallen

Peng, bidrag till fristående skolenheter, Ike på gymnasiet
Under år 2020 har de nationella programmen industri, fordon och
transport, naturbruk djur och teknik avvecklats. År 2021 finns de
nationella programmen ekonomi, naturvetenskap och samhälle på
UC. Enligt beslut i nämnden 201105 §97 ska söket stoppas för dessa
program, programmen avvecklas och vara avvecklade och stängda
vt23. Därav används peng, bidrag till fristående skolenheter, IKE för
år 2020 inkl uppräkning av personal för år 2021. Inga övriga
förändringar är gjorda.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg utbetalas för år 2021 med 1 587 kr per månad,
maximalt fem månader för vårterminen och fyra månader för
höstterminen efter prövning mot av utbildningsnämndens antagna
normer.

Beslutsunderlag
Peng, bidrag, IKE, inackorderingstillägg år 2021.pdf
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2020-12-03
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 60 KLK.2019.316 611

Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar

· att Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att revidera den
tidigare riskanalysen och återrapportera den till
Utbildningsnämnden 2020-12-03.

· att revideringen sker med utgångspunkt att bygga en ny
skola på den plats som framgår av kartan som presenterats
vid arbetsutskottet, se bilaga Karta för eventuell placering av
ny skola.

· att föreslå Utbildningsnämnden att det noteras att
kostnadsberäkningen inte kan ske hos Utbildningsnämnden.

Leif Svensson (S) deltar inte i beslutet.

Thomas Johansson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Utbildningsnämnden följande uppdrag:

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
Utbildningsnämnden med följande motivering och uppdrag:

· en konsekvensanalys för kommunens skolor för framtiden

· en kostnadsberäkning för uppförande av ny grundskola

· förslag till plats där det är lämpligt att uppföra ny grundskola

Bakgrund

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

"Bygg ny grundskola nu
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

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."

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.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

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
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 utbildningsnämnden 2020-06-04
Utbildningsnämnden beslutar att översända Utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig mot Utbildningsnämndens
beslut och inkommer efter sammanträdet med följande skriftliga
reservation:

Behovet av fler lokaler är akut. Alliansen verkar sakna en långsiktig
plan för grundskolan i Örkelljunga och slänger sig snabbt mellan olika
lösningar, som tidigare, att bygga om äldreboendet till en grundskola
eller att lägga ner gymnasiet för att frigöra lokaler till grundskolan och
nu är lösningen att köra hundratals elever med buss till Skånes
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Fagerhult. Nu är tydligen lösningen också att göra alla klasser större
och tränga in ännu fler elever i redan för små lokaler. Dock krävs
utbyggnad av ventilationen för att klara de nya överfulla klassrummen.
Hur detta rimmar med Moderaternas vallöften i deras valfolder, där de
skriver om bland annat mindre barngrupper, en ny modern grundskola i
nya lokaler (Södergården) och mindre stök, får de själva förklara för
sina väljare. Oavsett hur man gör med grundskolan, så måste fler
lokaler tas fram och vill man inte lägga ner gymnasiet eller bussa elever
i hundratal till Skånes Fagerhult så är behovet av en ny skola
oundvikligt.

Vi behöver en genomtänkt lösning för grundskolan, som håller över tid.
Därför bör skolans tjänstemän få uppdrag att planera för en ny
grundskola. Då finns också möjlighet att bygga en modern skola med
den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna. Nya lokaler är
långsiktigt en mycket billigare lösning än onödiga busstransporter med
allt vad det innebär och spar alltså pengar till bättre undervisning. Nya
lokaler är på sikt billigare i både underhåll och uppvärmning vilket
sällan tas med i de kalkyler som sätts upp. Dessutom glöms
skolgårdarna bort i kalkylerna.

Skolgårdarna är anpassade efter ett visst tänkt elevantal och när
skolorna nu fylls långt över detta antal, så blir skolgårdarna mindre
räknat per elev. Detta minskar elevernas möjlighet till aktiva raster och
bra pausmiljöer från de viktiga lektionerna liksom en grundskola i
Södergården inte skulle tvinga bygdeskolorna till nedläggning, så
kommer inte heller en mindre nybyggd skola att göra det.

Det är vår målsättning att alla bygdeskolor ska fortsätta att finnas kvar
och den nya skolan ska avlasta de överfulla grundskolorna i centrum.
Det är vår bestämda uppfattning att kommunen bör förutsättningslöst se
över om och hur en ny grundskola kan lösa situation, men eftersom inte
detta fick gehör så reserverar vi oss emot beslutet.

Ärendets behandling i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen

Christian Larsson och Gunnar Edvardsson reserverade sig mot skriftlig
mot beslutet enligt följande

Lokalutredningen visar på att det inte behövs byggas en ny skola!
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(SD) hävdar i sin motion att kommunens grundskolor är överfulla,
ivrigt påhejade av (S)
För att uppskatta det framtida behovet av en ny skola har två
lokalutredningar genomförts, en som inkluderas utbildningscentrums
lokaler och en som exkluderar. Utredningen utgår från den senaste
befolkningsprognosen.

Befolkningsprognosen andas optimism och det kommer krävas en hel
del nyproduktion av bostäder och att dessa fylls på med boende i en
rask takt fram till 2029. Om denna prognos slår in så peakar
elevunderlaget redan 2020 och 2021 för att därefter minska.

Byggs en ny skola i Örkelljunga så ser vi inom alliansen även risken för
att elevunderlag ytterligare minskar ute i våra byskolor. Troligt kommer
fler föräldrar välja att flytta sina barn till den nya skolan och det gör att
nedläggning av våra byskolor blir ett faktum.

Att då besluta om att bygga en ny grundskola med denna vetskap att
det finns tillräckligt med lokaler känns helt främmande för alliansen.
Att hantera skattepengar slösaktigt och rent vårdslöst är inget vi ställer
upp på.

Med ovan info så yrkade (M) och (KD) avslag på motionen!

Ärendet behandling i Kommunstyrelsen 2020-10-07
Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar bifall till motionen.

Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Christian Larsson, Gunnar
Edvardsson, Martin Gustafsson, Per-Uno Nilsson och Tommy Brorsson
att motionen ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande
motivering och uppdrag:

· en konsekvensanalys för kommunens skolor för framtiden

· en kostnadsberäkning för uppförande av ny grundskola

· förslag till plats där det är lämpligt att uppföra ny grundskola

Proposition och beslut om återremiss
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, varefter
kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda förslaget.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har således beslutat återremittera ärendet till
utbildningsnämnden enligt Thomas Bjertners motivering.

Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
yrkande om bifall till motionen.

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-
11-19

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att arbetsutskottet beslutar

att Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att revidera den tidigare
riskanalysen och återrapportera den till Utbildningsnämnden 2020-12-
03.

att revideringen sker med utgångspunkt att bygga en ny skola på den
plats som framgår av kartan som presenterats vid arbetsutskottet, se
bilaga Karta för eventuell placering av ny skola.

att föreslå Utbildningsnämnden att det noteras att kostnadsberäkningen
inte kan ske hos Utbildningsnämnden.

Jon Strömberg (M) yrkar bifall till Anneli Eskilanderssons (SD)
förslag.

Emily Haydari (SD) yrkar bifall till Anneli Eskilanderssons (SD)
förslag.

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt Anneli
Eskilanderssons (SD) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt förslaget.

Leif Svensson (S) deltar inte i beslutet med motivering att det är för
tidigt att ta ställning till frågan innan det är klart vad som kommer att
ske med Utbildningscentrum.

Thomas Johansson (C) deltar inte i beslutet med motivering att det är
för tidigt att ta ställning till frågan innan det är klart vad som kommer
att ske med Utbildningscentrum.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga
Karta för eventuell placering av ny skola.pdf

___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2020-12-03
Utbildningsförvaltningen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 61 UBF.2020.129 609

Läsårstider och verksamhetsår 2021-2022

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att anta de föreslagna tiderna för läsåret
och verksamhetsåret 2021-2022.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Läsårstider och verksamhetsår 2021-22.pdf
____________
Expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 62 KLK.2020.230 491

Information om bl a Hälsoförskolan

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Utbildningsnämnden att
besvara Kommunstyrelsens fråga genom att skicka vidare
biträdande utbildningschefens tjänsteskrivelse till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2020-
06-17 följande:

att hos utbildningsnämnden efterhöra hur man säkerställer att
Hälsoförskolans vision fortföljer med eleverna upp genom
grundskolans olika stadier.

Svar ska lämnas av Utbildningsnämnden senast i november 2020.

Biträdande utbildningschefern har upprättat en tjänsteskrivelse kring
det arbete som Utbildningsförvaltningen gjort i frågan och föredrar
ärendet i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Svar till Kommunstyrelsen Hälsoförskolans spridningseffekter.pdf

____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden 2020-12-03
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UNAU § 63 UBF.2020.7 610

Aktuell information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Ordföranden och Utbildningsförvaltningen informerar.

____________
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