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UN § 34  UN.2012.3  612  
 
Initiativ - Omvårdnadsprogrammet, UBC Örkelljunga  
 
S-gruppen föreslår i ett initiativ genom Leif Svensson (S) att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka och utvärdera det framtida 
behovet av utbildningsplatser inom omvårdnadsprogrammet och om 
behov finns åter starta utbildning i åk 1 inom omvårdnadsprogrammet fr. 
o. m. hösten 2013 vid Utbildningscentrum i Örkelljunga. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2012-12-06 §125 att översända ärendet 
till arbetsutskottet för beredning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-12-13, § 112 samt  
2013-03-21, § 27. 
 
Gymnasiechefen redovisar sin bild av förutsättningarna för  och behov av 
ett omvårdnadsprogram. 
 
Utbildningsnämnden diskuterar ärendet.  
 
Utbildningsnämnden beslutar om en stunds ajournering på begäran av 
ordföranden. 
 
Efter ajourneringen yrkar Björn Zorec (FP) 
 
att        omvårdnadsprogrammet skall återinrättas från     
             höstterminen -2013, 
 
att        tillskriva socialnämnden om att vi vill göra programmet 
             attraktivare genom att erbjuda eleverna sommarjobb inom     
             vården. 
 
Han anmäler också att han vill tillföra protokollsanteckningen ”Det bör 
vara minst sju elever på programmet”. 
 
Theresa Lindahl (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
 
Leif Svensson (S) yrkar att initiativet därmed skall bifallas. 
 
Thomas Bjertner (S), Leif Svensson (S), Gunilla Edman (S) och Michael 
Bengtsson (SD) yrkar bifall till Björn Zorecs yrkande 
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Beslutsunderlag 
Initiativ - Omvårdnadsprogrammet, UBC Örkelljunga  2012-12-10 
 
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med yrkandena  

 
 
att        omvårdnadsprogrammet skall återinrättas från     
             höstterminen -2013, 
 
att        tillskriva socialnämnden om att vi vill göra programmet 
             attraktivare genom att erbjuda eleverna sommarjobb inom     
             vården 
 
att         därmed bifalla initiativet. 
 
Protokollsanteckning av Björn Zorec (F): Det bör vara minst sju elever 
till programmet. 
 
Theresa Lindahl (M) deltog inte i beslutet. 
 
_____________ 
 
Expedieras till: 
Gymnasiechefen 
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UN § 35  UBF.2013.78  042  
 
Bidrag till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass 
och grundskola  
 
Föreligger förslag till bidragsbelopp till fristående förskola, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
Bidrag/grundbelopp - fristående förskola, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola 2013 2013-04-08 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att      fastställa beloppen för 2013 för bidrag till fristående förskola,  
           fritidshem, förskoleklass och grundskola, enligt bilagorna  
           1-4.   
____________ 
 
Expedieras till: 
Solängskolan 
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UN § 36  UBF.2011.47  021  
 
Information om MBL-förhandlingar  
 
Förvaltningschefen redovisar att inga ärenden från föredragningslistan 
varit föremål för MBL-förhandlingar. 
   
____________ 
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UN § 37  UBF.2012.48  042  
 
Ekonomisk uppföljning   
 
Föreligger ekonomisk uppföljning för 2013-01-01 – 2013-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per den 28 februari 2013 2013-02-28 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att      godkänna redovisningen         
 
____________ 
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UN § 38  KFN.2013.4  800  
 
Månadsuppföljning  
 
Föreligger ekonomisk uppföljning för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet per 2013-02-28. 

                   
Beslutsunderlag 
Komplettering månadsuppföljning för utbildningsnämndens kultur- och 
fritidsutskott 
 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att      godkänna redovisningen. 
 
__________ 
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UN § 39  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 beslutade 2013-02-07, § 12, att översända ärendet 
till arbetsutskottet för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-03-21, § 26 att ge utbildningschefen i 
uppdrag att vid utbildningsnämndens sammanträde informera om 
tidigare beslut i frågan. 
 
Förvaltningsstrategen redovisar att utbildningsnämnden 2009-02-05,  
§ 13, beslutade om en målsättning att minst 10 % av den mat som 
serveras barn och elever skall bestå at ekologiska livsmedel samt i så hög 
grad som möjligt närproducerade produkter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Initiativ Servera barn och ungdomar ekologisk och närodlad mat i 
förskolan och skolan 2013-02-04 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att       återsända ärendet till arbetsutskottet för fortsatt beredning. 
 
____________ 
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UN § 40  UBF.2011.285  612  
 
Initiativ - Boende för gymnaiseelever från andra 
kommuner  
 

 
Torbjörn Raimosson (C) tog i ett initiativ vid utbildningsnämndens 
sammanträde 2011-12-01, § 135 upp frågan om boendesituationen för 
eleverna på ”Orienteringsgymnasiet”. 
 
Han betonade vikten av att gymnasieskolan, med ett vikande 
elevunderlag, även attraherar elever från andra kommuner. I detta 
sammanhang kan det enligt initiativtagaren vara av avgörande betydelse 
hur vi kan lösa boendefrågan för eleverna. Detta gäller i lika hög grad för 
våra elever på ”Hundgymnasiet” eller andra program. 
 
Utbildningsnämnden  beslutade 2012-03-08, § 34 att ge gruppen som 
hanterar frågan om volleybollgymnasiet också i uppdrag att vidare utreda 
frågan om boendet. 
 
Gruppen består av: 
 
Björn Zorec (FP) – sammankallande 
Torbjörn Raimosson (C)  
Representant från Utbildningscentrum 
Representant från Brännbornsfastigheter 
Elevrepresentant från orienteringsgymnasiet 
 
Torbjörn Raimosson (C) informerade vid arbetsutskottets sammanträde 
2012-11-22, § 100, från ett möte med ”boendegruppen” samma dag. 
 
Boendegruppens uppfattning är att elevtillströmningen från andra 
kommuner kommer att bli sådan att ett behov av boende för ca 30-40 
elever kommer att uppstå. 
 
En möjlighet att bygga bostäder på Brännborns Fastigheters tom 
Morkullan har diskuterats. En förutsättning är att tomten som nu är 
planerad för industriverksamhet kan planläggas för boende. Detta medför 
enligt boendegruppen att bostäder här kan stå klara tidigast om två och 
ett halvt år. 
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Boendegruppen har diskuterat ett ”Bo klokt”-koncept med 
fyrarumslägenheter som delas av tre elever. Detta skulle innebära en hyra 
på 2500-2600 kronor/månad per elev. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-12-06, § 127 och  
beslutade då 
 
att inbjuda kommunstyrelsens arbetsutskott för en diskussion om       

möjligheter för ett framtida boende för gymnasieelever från andra 
kommuner, 

 
att uppdra till utbildningschefen att utifrån boendegruppens förslag 

utarbeta en boendeplan med en konsekvensbeskrivning. 
 
Arbetsutskottet diskuterade ärendet tillsammans med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och gymnasiechef Roy Ekstrand, 2012-02-21, § 23 och 
beslutade då att fortsätta diskussionen vid nästa sammanträde. 
 
Arbetsutskottet har därefter behandlat ärendet 2013-03-21, § 27 och 
föreslår att utbildningsnämnden skall besluta 
 
att      ge utbildningschefen i uppdrag att göra en sammanställning 
           med kontaktuppgifter för de boendealternativ som finns 
           tillgängliga för gymnasieeleverna, för att publiceras i såväl 
           pappersform som på kommunens och utbildningscentrums 
           hemsida, 
 
att       genom lokaltidningen annonsera efter privatboende, 
 
att       i övrigt avvakta framtida söksiffror för elever från andra  
           kommuner. 
 
Torbjörn Raimosson (C) yrkar att arbetsutskottets förslag skall 
kompletteras med  
 
att      av Örkelljungabostäder anhålla om en kalkyl för ett alternativ för  
          elevboende. 
 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Roy Ekstrand 2013-01-18 2013-02-12 
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Utbildningsnämnden beslutar enhälligt 
 
att      ge utbildningschefen i uppdrag att göra en sammanställning 
           med kontaktuppgifter för de boendealternativ som finns 
           tillgängliga för gymnasieeleverna, för att publiceras i såväl 
           pappersform som på kommunens och utbildningscentrums 
           hemsida, 
 
att       genom lokaltidningen annonsera efter privatboende, 
 
att       i övrigt avvakta framtida söksiffror för elever från andra  
           kommuner, 
 
att      av Örkelljungabostäder anhålla om en kalkyl för ett alternativ    
           för elevboende. 
 
___________ 
 
Expedieras till: 
Örkelljungabostäder 
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UN § 41  UBF.2011.16  609  
 
Övriga frågor  
 
Utbildningschefen svarar att hon vid ett flertal sammanträden med 
utbildningsnämnden och arbetsutskottet har informerat om situationen 
vid Bokelundaskolan och om den kritik som framförts av ett antal 
föräldrar. 
 
Skrivelser som har kommit in har redovisats och vid 
utbildningsnänndens sammanträde i mars erhöll ledamöterna dessa för 
genomläsning. 
 
Michael Bengtsson (SD) ställer en fråga angående brukbarheten av 
gymnastiksalen i Tockarps skola som han fått uppgift om skall vara i 
mycket dåligt skick. 
 
Utbildningschefen svarar att detta stämmer och att möjligheten att 
fortsättningsvis använda gymnastiksalen och duschutrymmena är osäkra. 
   
____________ 
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UN § 42  UBF.2013.23  609  
 
Aktuell information  
 
- Utvärderingsrapport – Förskolorna i Örkelljunga kommun 
- Gymnasievalet – Analys av intagningssiffrorna för höstterminen -13  
- Skolinspektionen – Regelbunden tillsyn i Örkelljunga kommun 
- Information om fastighetsfrågor, KSAU § 35 2013-02-27  
- Budget 2014 – EFP 2015-2015, UNAU § 24, 2013-03-21 
- Utvärdering av politikerträffar med elevråden – UNAU § 28, 2013-

03-21 
- Gymnasierektorstjänsten                                                                                  
- Asylsökande 
- Barnantal i förskolekön, förskolan, fritidshem, grundskolan  

2013-03-15 
-     Klagomålsanmälan 
-     Dom – Förvaltningsrätten 2013-03-21 – Bidragsbelopp till fristående   
      Skola 
- Styrgruppen för gymnasiesamverkan – Leif Svensson informerar 

från ett möte 
 

- Björn Zorec informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott    
      remitterat det av kommunfullmäktige återremitterade ärendet om   
      grundskoleorganisationen till utbildningsnämnden. 

 
För att ge möjlighet till en dialog mellan majoritetsföreträdarna och 
företrädare för oppositionspartierna för att undersöka om det 
eventuellt kan åstadkommas ett gemensamt ställningstagande i 
ärendet kommer han att bjuda in en företrädare för varje parti till ett 
möte den 11 april kl 09.00-11.00. 

 
Han redovisar vidare hur han tänker att ärendet sedan kan behandlas. 

 
04-18 Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder ärendet. 

 
04-24 Återrapporterar till kommunstyrelsen om läget i 

diskussionerna (I enlighet med KsAu beslut) 
 

04-25 Samma grupp som träffades den 11 april möts för 
fortsatt diskussion. 

 
05-02 Utbildningsnämnden behandlar ärendet 
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05-08 Kommunstyrelsen behandlar ärendet 
 

05-27 Kommunfullmäktige behandlar ärendet 
 

____________ 
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UN § 43  UBF.2011.17  059  
 
Kurser och konferenser  
 
Presidiekonfernsen 2013-03-26 ställdes in på grund av för få 
anmälningar. 
   
____________ 
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UN § 44  UBF.2011.49  610  
 
Delegationsärenden  
   
 
Förslag till beslut: 
 
Utbildningsnämnden beslutar  
 
att      lägga anmälningarna av delegationsbeslut till handlingarna. 

 
____________ 
 
 

 


