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UN § 1  UBF.2011.47  021  
 
Information om MBL-förhandlingar  

                                   
Utbildningschefen informerade om att inga ärenden från 
föredragningslistan varit föremål för MBL-förhandling. 

                                       ___________ 
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UN § 2  UBF.2012.158  042  
 
Internbudget 2013  
 
Förslag till budget utarbetades av utbildningsnämnden 2012-05-07, §63, 
och beslutades av kommunfullmäktige 2012-06-25, §83. Nämnden har 
enligt budgetanvisningar för 2013 att godkänna internbudget och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2012-11-29, §124, att godkänna 
internbudget för 2013. Ett förslag till reviderad internbudget har härefter 
utarbetats av förvaltningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13, §113. 
Ekonom Eivor Wernersson föredrar ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Budget för Utbildningsnämnden 2013  
 

                Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta 
 

att       godkänna reviderad  internbudget 2013 och överlämna                
       den till kommunstyrelsen, bilaga. 
 
____________ 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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UN § 3  UBF.2012.171  609  
 
Verksamhetsplaner för läsåret 2012/2013  
 
 
Utbildningsnämnden har beslutat om verksamhetsmål för 2012 och 2013. 
Utbildningschefen har tillsammans med rektorerna kommit överens om 
ytterliggare två målområden som skall prioriteras i samtliga 
verksamheter läsåret 2012-2013.  

 
Dessa är: 

 
- Övergång och samverkan 
- Elevernas ansvar och inflytande  

 
Kvalitetsutvecklaren har gjort en summarisk sammanställning av 
förskolornas verksamhetsplaner för dessa områden. 
Utvärderingsrapporterna kommer att redovisas i enlighet med nämndens 
riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Redovisningen behandlades av utbildningsnämnden 2012-10-04, § 103 
som beslutade att 

 
att godkänna redovisningen,  
 
att uppmana förskolorna Valthornet och Kotten att utarbeta mål även 

för de områden där det saknas, 
 
att målen för området ”övergång och samverkan” skall kompletteras 

med mål för övergången mellan förskolan och fritidshemmet. 
 
Föreligger en redovisning som är kompletterad i enlighet med 
utbildningsnämndens beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13, §115 
 
Beslutsunderlag 
Summarisk redovisning från verksamhets-/arbetsplaner för 
ht 12 – vt 13. 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att      godkänna redovisningen.   
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____________ 
 
att       lägga redovisningen till handlingarna. 

 
____________ 
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UN § 4  UBF.2012.170  610  
 
Verksamhetsplaner för läsåret 2012/2013 - 
utvärderingsrapport  
 
Utbildningsnämnden har beslutat om verksamhetsmål för 2012 och 2013. 
Utbildningschefen har tillsammans med rektorerna kommit överens om 
ytterliggare två målområden som skall prioriteras i samtliga 
verksamheter läsåret 2012-2013.  

 
Dessa är: 

 
- Övergång och samverkan 
- Elevernas ansvar och inflytande  

 
Kvalitetsutvecklaren har gjort en sammanställning av samtliga enheters 
verksamhetsplaner för dessa områden. Utvärderingsrapporter av dessa 
kommer fortlöpande att redovisas för nämnden. 
 
Föreligger utvärderingsrapport från förskolornas verksamhet. 
Rapporterna avser målområdet ”Övergång och samverkan” men även 
Matematik som med den reviderade läroplanen för förskolan betonas 
alltmer i verksamheten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13, §114. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skriftlig utvärderingsrapport 121031 – Förskolorna i Örkelljunga 
kommun. 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att        lägga ärendet till handlingarna. 
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UN § 5  UBF.2012.48  042  
 
Ekonomisk uppföljning   
 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning för 2012-01-01-2012-11-30. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13, §116. 
 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per den 30 november 2012 2012-12-19 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att       godkänna redovisningen, bilaga. 
   
 
____________ 
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UN § 6  UN.2012.1  610  
 
Beslutsordning  
 
Utbildningsnämndens beslutsordning med delegationsförteckning och 
hantering av verkställighetsärenden reviderades senast vid 
utbildningsnämndens sammanträde 2011-09-08, § 99. 
 
Fr o m 2013-01-01 genomförs förändring i ledningsorganisationen enligt 
utbildningsnämndens beslut 2012-05-10, § 66. En ny tjänst som 
verksamhets-/utvecklingschef inrättas och kvalitetsutvecklarens titel 
förändras till förvaltningsstrateg. 
 
Förändringen i ledningsorganisationen påkallar vissa förändringar i 
beslutsordningen. 
 
Föreligger ett förslag till reviderad beslutsordning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13, §117. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad beslutsordning 2012-12-12. 
  
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att revidera utbildningsnämndens beslutsordning i enlighet med 

förslaget, bilaga. 
  
___________ 
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UN § 7  UBF.2012.182  609  
 
 
Beslutsattestanter med ersättare för 2013  
 
Föreligger förslag på beslutsattestanter för 2013 för 
utbildningsförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestanter Utbildningsnämnden 2013 
Beslutsattestanter Utbildningsnämnden 2013 2012-12-20 
  
 

                  Utbildningsnämnden beslutar 
 
                   att        fastställa beslutsattestanter för 2013, bilaga.   

 
____________ 
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UN § 8  UBF.2011.16  609  
 
Övriga frågor  
 
Leif Svensson (S) ställer en fråga angående socialsekreterarnas 
medverkan vid skolornas elevkonferenser. 
 
Utbildningschefen svarar och informerar om att socialchef Jonas Jönsson 
kommer att informera vidare om frågan vid utbildningsnämndens nästa 
sammanträde. 
 
Leif Svensson (S) ställer en fråga om politikernas roll i kontakter med 
skolpersonal, föräldrar och elever. 
Utbildningsnämnden diskuterar frågan. Frågan kommer att diskuteras 
vidare i arbetsutskottet. 
 
Torbjörn Raimosson (S) ställer en fråga om läget för arbetet med 
boendeplanen.  
 
Utbildningschefen svarar. 
 

                  _______________ 
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UN § 9  UBF.2012.2  059  
 
Aktuell information  
 
- Tilläggsinvestering Kyrkskolan 
- Ansökan om statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan 
- Rekrytering av gymnasiechef 
- Beslut i UnAu 2012-12-13, §112 
 

                   Förlängning av skolskjutsavtal 
                   Förskolekön 
                   Barnantal – Förskola 
                   Elevantal – Fritidshem 
                                        Elevantal - Grundskola 
 
                    
                                        ____________ 
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UN § 10  KFN.2012.42  800  
 
Månadsuppföljning 
 
Föreligger månadsuppföljning för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet under januari-november månad.  
 
Kultur- och fritidsutskottet har behandlat örendet 2012-12-12, §73. 
 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning januari-november 2012 2012-12-06 
  
 
 
 
Utbildnngsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten, bilaga 
 
____________ 
 
Expedieras till: 
 Utbildningsnämnden 
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UN § 11  UBF.2013.9  612  
 
Prislista för kalenderåret 2013 inom gymnasieskolan  
 

 
Prislistan för gymnasieskolan i Örkelljunga har reviderats med hänsyn 
tagen till ökade konsumentpriser och förändrat elevantal. För 
kalenderåret 2013 föreslås följande priser (kr) 
       
   Bidrag fristående Interkommunal 
   gymnasieskolor ersättning 
Barn- och fritidsprogrammet 112 820       109 197 
Industriprogrammet 172 819       164 151 
Naturvetenskapliga program    103 252       100 433 
Naturbruksprogramm 176 996       167 977 
Vård och omsorg 107 534       104 355 
Samhällsprogram  99 598         97 087 
Teknikprogram  110 776       107 325 
Språkintroduktion  89 114         87 484 
Introduktion (IV) 93 364         91 377 
 
För elever som valt Nationell idrottsutbildning, orienteringsinriktning 
tillkommer utöver programkostnaden ett tillägg med 7 500 kr per termin. 
 
Inackorderingstillägg utbetalas år 2013 med 1 483 kr per månad, 
maximalt 4 månader för höstterminen och 5 månader för vårterminen 
efter prövning mot av utbildningsnämnden antagna normer. 
 
 
   
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa ovanstående prislista för gymnasieskolan i 

Örkelljunga    
 
____________ 
 
Expedieras till: 
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