
 

 
Sammanträdesprotokoll  
Utbildningsnämnden 

 
Tid och plats 2013-02-07 – i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-16.30 

Beslutande  
 Björn Zorec (FP) - ordförande 

Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande 
Magnus Kjellberg (M) – ledamot 
Gunilla Edman (S) – tjg. ersättare 
Anders Larsson (KD) – tjg. ersättare 
Torbjörn Raimosson (C) - ledamot 
Michael Bengtsson (SD) - ledamot 
Karin Frantz (SPI) – tjg. ersättare 
Anders Kristensson (M) – tjg. ersättare 
Maria Nilsson (FP) - ledamot 

Övriga deltagande Ingela Ström – utbildningschef 
Gunnar Schmidt – sekreterare 
 
 

Justering  

Justerare Michael Bengtsson (SD) 
 

 
Plats och tid  

 
Utbildningsförvaltningen 2013-02-13 kl 16:00 

Justerade paragrafer §§ 12 - 24 
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Sekreterare  
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Gunnar Schmidt 

Ordförande  
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Justerare  
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Gunnar Schmidt 
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UN § 12  UBF.2013.31  519  
 
Initiativ - Servera barn och ungdomar ekologisk och 
närodlad mat i förskolan och skolan.  
 
Gunilla Edman föreslår i ett skriftligt initiativ att minst 35% av inköpta 
livsmedel till förskolor och skolor ska vara ekologiskt producerade, samt 
att andelen svenska och närproducerade råvaror ska öka. 
 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
 
att        översända ärendet till arbetsutskottet för beredning.    
 
 
  ____________ 
 
Expedieras till: 
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UN § 13  UBF.2011.47  021  
 
Information om MBL-förhandlingar  
   
Utbildningschefen informerar om att inga ärenden från 
föredragningslistan har varit föremål för MBL-förhandlingar. 

  
 ___________ 
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UN § 14  UBF.2013.25  609  
 
Samverkan Skola-Socialtjänst - Utbildningschefen och 
Socialchefen informerar  
 
Utbildningschef Ingela Ström och socialchef Jonas Jönsson informerar 
om samverkan mellan skolan och socialtjänsten. 
   
____________ 
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UN § 15  UBF.2013.26  609  
 
Beslutsattestanter med ersättare för 2013  
 
Utbildningsnämnden beslutade 2013-01-10, § 7 att fastställa 
beslutsattestanter för 2013. 
 
Då det nu visat sig att titeln controller är felaktig och att den korrekta 
titeln är redovisningsekonom föreligger ett justerat förslag på 
beslutsattestanter för 2013 för utbildningsförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning - Beslutsattestanter Utbildningsnämnden 2013 2013-01-30 
  

 
 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa justerat förslag på beslutsattestanter för 2013, 

bilaga.   
 
____________ 
 
Expedieras till: 
Ekonomichefen 
Redovisningsekonom, Kent Fröberg 
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UN § 16  UBF.2013.27  609  
 
Ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott  
 
Baloo Engström (FP) har avsagt sig sina uppdrag i utbildningsnämnden. 
 
Utbildningsnämnden har att utse ny ersättare i arbetsutskottet. 

 
   

 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Maria Nilsson (FP) som personlig ersättare för 
 Björn Zorec (FP) i arbetsutskottet.  
  
 
____________ 
 
Expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Suzana Bjelic 
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UN § 17  UBF.2013.28  609  
 
Pågående skolutvecklingsarbete  
 
Verksamhets-/utvecklingschefen informerar om pågående 
skolutvecklingsarbete. 
 

 ____________ 
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UN § 18  UBF.2013.2  609  
 
Utbildningsnämndens kontaktpersoner  
 
Theresa Lindahl (M) föreslog vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-
26, § 50 att nämndens kontaktpersoner för förskolorna/skolorna byter 
skolor för att öka ledamöternas möjligheter till att få insikt i fler 
verksamheter. Påtalas också att det finns behov av förändringar då några 
förskolor avvecklats och förskolan Valthornet öppnats. 
 
Arbetsutskottet har därefter behandlat ärendet 2012-05-24, § 59, 12-09-
13, § 83 samt 2013-01-24, § 4 då man utarbetade ett förslag till 
reviderade riktlinjer för kontaktpersoner. 
 
Torbjörn Raimosson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
reviderade riktlinjer. 
 
  
Beslutsunderlag 
Kontaktpersoner - riktlinjer 2013-01-24 
Kontaktpersoner - riktlinjer reviderad  2013-01-24 
Komplettering - Utbildningsnämndens kontaktpersoner 2013-01-15 
  

  
 Utbildningsnämnden beslutar 

 
att fastställa de reviderade riktlinjerna för kontaktpersoner i 

enlighet med arbetsutskottets förslag, bilaga  
 
att fastställa en ny fördelning av kontaktpersonskapet, bilaga. 

 
____________ 
 
Expedieras till: 
Rektorer 
Förskolechefer 
Musikledaren 
Fritidsgårdsföreståndaren 
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UN § 19  KFN.2012.122  820  
 
Motion angående inrätta ett skolmuseum.  
 
I motion 2012-09-24 skriver Christer Unosson, KD att det på Kyrkskolan 
i Örkelljunga förvaras en hel del gammalt skolmateriel, såsom 
skolplanscher, jordglober och skolbänkar m m. I samband med 
renoveringen av Kyrkskolan har det igen blivit aktuellt att hitta en 
lämplig plats för detta. 
 
Dessa ting påminner enligt motionen om en svunnen skoltid som vi 
kristdemokrater tycker måste bevaras för eftervärlden. En ide, som har 
diskuterats tidigare, är att det ordnas en annan plats för dessa föremål, 
gärna ett litet skolmuseum, så att en bredare publik kan få ta del av 
kommunens unika skolmateriel. Det bör vara en plats som har stor 
tillgänglighet för allmänheten. 
 
Kristdemokraterna förslår genom Christer Unosson att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag att inrätta ett skolmuseum som kan vara tillgängligt för 
allmänheten. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsutskottet för yttrande senast 
2013-02-15. 
  
 
Kultur-och fritidsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13. § 82 
samt 2013-01-17, § 5. 
 
Kultur-och fritidschefen har utarbetat ett förslag till yttrande över 
motionen. 
 
 
 
 

  
 Fortsättning 
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Kultur-och fritidsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta  
 
att föreslå utbildningsnämnden att avslå motionen med motivering 

enligt bilaga. 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott har diskuterat ärendet 2013-01-24,  
§ 5 och föreslår utbildningsnämnden besluta i enlighet med kultur- och 
fritidsutskottets förslag med tillägget att föreslå att hembygdsföreningens 
intresse för materielet efterfrågas. 
 
  
Beslutsunderlag 
Komplettering motion från KD 2013-01-29 
Komplettering inrätta ett skolmuseum 2013-01-21 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen översända kultur- och fritidsutskottets 

skrivelse som sitt yttrande samt att därmed föreslå att 
motionen avslås, samt 

 
att föreslå att hembygdsföreningens intresse för materialet 

efterfrågas. 
 
__________ 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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UN § 20  UBF.2013.8  622  
 
Pedagogiska måltider  
 
Björn Zorec (FP) förordar att all pedagogisk personal skall få äta 
tillsammans med eleverna/barnen för ett reducerat pris. Syftet är att 
skapa en positivare måltidsmiljö. 
 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-01-24, § 6. 
 

 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda möjligheter och 

riktlinjer för pedagogiska måltider.   
   
___________ 
 
Expedieras till: 
Utbildningschefen 
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UN § 21  UBF.2012.123  611  
 
Avgifter i skolan  
 
Utbildningschefen påtalar att utbildningen i skolan ska vara avgiftsfri. 
Det finns dock en möjlighet att från elever eller målsmän ta ut en frivillig 
avgift för enstaka obetydliga kostnader. Utbildningschefen utvecklar i en 
skrivelse de problem som finns förknippade med att ta ut en sådan avgift 
och föreslår utbildningsnämnden besluta att inga avgifter från elever eller 
vårdnadshavare skall få tas ut för aktiviteter som arrangeras av skolan 
eller på skoltid. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-09-13, § 86 och beslutade då 
att ge utbildningschefen i uppdrag att utreda vad förslaget skulle medföra 
för kostnader samt vilka aktiviteter som inte skulle kunna genomföras 
om förslaget genomförs. Utbildningschefen redovisar i en skrivelse för 
rektorernas uppfattning om förslagets konsekvenser. 
 
Arbetsutskottet har därefter behandlat ärendet 2013-01-24, § 8 och 
föreslår utbildningsnämnden besluta att verksamheterna skall följa 
skollagens reglering vad gäller avgifter. 
 
Torbjörn Raimosson (C), Theresa Lindahl (M), Magnus Kjellberg (M), 
Maria Nilsson (FP), Karin Frantz (SPI), Anders Larsson (KD) och 
Anders Kristensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Thomas Bjertner (S), Gunilla Edman (S) och Michael Bengtsson (SD) 
yrkar bifall till utbildningschefens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att flertalet 
ledamöter bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs varvid den som bifaller 
arbetsutskottets förslag röstar Ja och de som bifaller Thomas Bjertners  
m.fl. yrkande röstar Nej. 
 
Omröstning sker genom upprop varvid avges 8 Ja-röster och 3 Nej- 
röster. Ja-röster avges av Torbjörn Raimosson (C), Theresa Lindahl 
(M), Magnus Kjellberg (M), Maria Nilsson (FP), Karin Frantz (SPI), 
Anders Larsson (KD), Anders Kristensson (M) och Björn Zorec (FP).  
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Nej-röster avges av Thomas Bjertner (S), Gunilla Edman (S) och 
Michael Bengtsson (SD). 
 
      
Beslutsunderlag 
Avgifter i skolan 2012-08-14 
Komplettering 2013-01-15 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar således  
 
att      verksamheterna skall följa skollagens reglering vad gäller     
           avgifter 
 
Reservation: 
Thomas Bjertner (S), Gunilla Edman (S) och Michael Bengtsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden. 
_______________ 
 
Expedieras till: 
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UN § 22  UBF.2013.23  609  
 
Aktuell information  
 

• Barnantal i förskolan 
• Elevantal i grundskolan 
• Elevantal i gymnasieskolan 
• Elevantal i komvux 

 
• Beslut - Barn- och elevombudet  
• Skrivelser från föräldrar Bokelundaskolan 
• Sammanfattande beskrivning av kartläggning på 

Bokelundaskolan 
 

• Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för elev 
vid Utbildningscentrum i Örkelljunga 

• Rekrytering av gymnasierektor 
• Bokelundaskolan 
• Godkännande av Björklidens Gymnasium AB som huvudman för 

            gymnasieskola i Laholms kommun          
• Sammanträdesdagar 2013, UnAu 13-01-24 
• Läsårstider och verksamhetsår 2013/2014 för förskoleklass,   

            grundskola, och gymnasium samt kompetensutvecklingsdagar för 
            förskola och fritidshem, UnAu 13-01-24 

• Inköp skolmåltider, UnAu 13-01-24 
 

 
_____________ 
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UN § 23  UBF.2011.16  609  
 
Övriga frågor  
   
Magnus Kjellberg (M) ställer en fråga angående elevernas situation 
under det pågående renoveringsarbetet på von Reisers skola. 
 
Utbildningschefen återkommer till frågan vid nästa sammanträde. 
 
___________ 
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UN § 24  UBF.2011.49  610  
 
Delegationsärenden  
   
 

                 Utbildningsnämnden beslutar 
 
 

att        lägga anmälningarna av delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_________ 
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