
 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 
Utbildningsnämnden 

 
Tid och plats 2013-06-13 – Kommunhuset klockan 13.30-16.10. 

Beslutande  
 
 
 
 
 

 

Björn Zorec (FP) - ordförande 
Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande 
Magnus Kjellberg (M) – ledamot 
Arne Silfvergren (S) – tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Stjärne (KD) - ledamot 
Torbjörn Raimosson (C) - ledamot 
Michael Bengtsson (SD) - ledamot 
Leif Svensson (S) - ledamot 
Anders Kristensson (M) – tjänstgörande ersättare 
Maria Nilsson (FP) - ledamot 

 
Övriga deltagande 

 
Karin Frantz (SPI), ersättare Kenneth Jacobsson, (M), ersättare  
Ingela Ström, utbildningschef, Kent Fröberg controller § 60, 61 
Kenth Svensson, sekreterare,  
Klas Lundström, rektor, § 64 

Justering  

Justerare Leif Svensson  

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2013-06-20, klockan 10.00. 

Justerade paragrafer §§ 58 - 68 

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Kenth Svensson  

Ordförande  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Underskrift  
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Anneli Eliasson  
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UN § 58  UBF.2011.50  609  
 
Eventuellt tillkommande ärenden   
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att som extra ärende behandla frågan om uppsägning av avtal 

för Paviljongen Solrosen, Skånes Fagerhult och avtal för 
fritidsgård vid klubbhuset, Skånes Fagerhults IF. 

____________ 
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UN § 59  UBF.2011.47  021  
 
Information om MBL-förhandlingar  
 
Utbildningschef Ingela Ström informerar bl a om arbetet med förflyttning 
av tjänster från Bokelundaskolan till Kungsskolan. 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
__________ 
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UN § 60  UBF.2012.48  042  
 
Ekonomisk uppföljning   

 
Föreligger ekonomisk uppföljning för 2013-01-01 - 2013-04-30. 
Föreligger även en åtgärdsplan från gymnasiechefen som fick i uppdrag 
av utbildningsnämnden 2013-05-02, § 47, att inkomma med en sådan. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-05-30, § 44 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per den 30 april 2013 2013-04-30 
Åtgärdsplan vid uppföljningsresultat avseende mars 2013 2013-06-30 
 
Arbetsutskottet har föreslagit utbildningsnämnden besluta  
 

 att uppdra till gymnasiechefen att till utbildningsnämndens 
sammanträde i juni ha inkommit med en redovisning om hur 
utbildningscentrums underskott skall åtgärdas, 

 
 att kostnaden för semesterlöneskulden inte skall redovisas i 

månadsuppföljningen 
 
 att utan eget ställningstagande överlämna redovisningen till 

nämnden. 
 

 Protokollsanteckning i utbildningsnämnden  
 Vid utbildningsnämndens sammanträde lämnas information från 

controller Kent Fröberg. Av informationen framgår bl a de konsekvenser 
som uppstår om semesterlöneskulden inte skall redovisas i 
månadsuppföljningen.  

 
 Utbildningsnämnden noterar även att gymnasiechef Roy Ekstrand 

inkommit med en åtgärdsplan för uppföljningsresultat avseende mars 
2013. I planen informeras bl a om interkommunala kostnader och 
periodisering av faktura från Skånetrafiken. Roy Ekstrand kommer att 
lämna ytterligare information vid kommande sammanträde med 
utbildningsnämndens arbetsutskott.  
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Utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen med hänsyn till 

informationen under protokollsanteckningen ovan. 
 ____________ 

 
Expedieras till: 
Kenth Fröberg 
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UN § 61  KFN.2013.4  800  
 
Månadsuppföljning  
 
Föreligger ekonomisk månadsuppföljning för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet per 2013-01-01 - 2013-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Komplettering månadsuppföljning jan-april 2013, 2013-05-08 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta  

 att godkänna redovisningen.  
 

Utbildningsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen.   

____________  
 
Expedieras till: 
Kerstin Tell 
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UN § 62  UBF.2012.129  612  
 
Arbetet med ungdomar som inte fyllt 20 år – riktlinjer 
 
Utbildningsnämnden har 2012-06-07 § 73, i samband med 
behandlingen av rapporten från Internkontroll 2011, beslutat följande: 
 

• att ge utbildningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för 
arbetet med ungdomar som inte fyllt 20 år, enligt skollagen  
29 kap 9 §, samt 

 
• att dessa skall redovisas för utbildningsnämnden i oktober. 

 
Utbildningschefen har därefter lämnat i uppdrag till gymnasiechefen att 
utarbeta riktlinjer enligt beslutet. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ett förslag från gymnasiechefen vid  
sammanträde 2012-09-13 och har då beslutat  att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att omarbeta förslaget till riktlinjer. Förslaget skall vara 
avgränsat för utbildningscentrums hantering av uppdraget. 

 
Föreligger nu ett förslag till riktlinjer för arbetet med ungdomar som inte 
fyllt 20 år, enligt skollagen 29 kap 9 §. 
 
Av förslaget framgår bl a att det kommunala uppföljningsansvaret 
regleras i skollagen, kapitel 29 § 9. ”En hemkommun ska löpande hålla 
sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort skolplikt, 
men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem 
lämpliga individuella åtgärder.” 
 
Kommunens skyldighet omfattar inte de ungdomar som genomför eller 
har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 
nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning.  
 
I riktlinjerna presenteras förslag till ledning, kartläggning, exempel på 
kartläggning inom uppföljningsansvaret och rutiner för 
uppföljningsansvaret.  
 
Roy Ekstrand föreslår att utbildningsnämnden fastställer handlingsplanen 
och beslutar att rektor vid utbildningscentrum svarar för det kommunala 
informations- och uppföljningsansvaret.  
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 
Utbildningsnämnden 

   

Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande  

 

 8 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-02-21, § 18. 
Utbildningsnämnden har 2013-03-07 beslutat att bordlägga ärendet. 
 
Därefter har studie- och yrkesvägledaren på Utbildningscentrum 
inkommit med två rapporter om arbetet med uppföljningen, daterade 
2013-03-15 och 2013-05-15. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Roy Ekstrand 2013-02-06 
Fördjupad analys/kontakt angående det kommunala uppföljningsansvaret 
i Örkelljunga kommun per den 15 mars 2013 2013-06-04 
Fördjupad analys/kontakt angående det kommunala uppföljningsansvaret 
i Örkelljunga kommun per den 15 maj 2013 2013-06-04 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 

 att godkänna Roy Ekstrands förslag till riktlinjer för arbetet med 
ungdomar som inte fyllt 20 år, enligt skollagens 29 kapitel 9 §, 
samt  

 
 att  rektor vid utbildningscentrum skall svara för det kommunala 

informations- och uppföljningsansvaret. 
__________ 
 
Expedieras till: 
Roy Ekstrand  
Rektor UC 
Ingela Ström 
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UN § 63  UBF.2012.154  610  
 
Initiativ - Trygghetspedagog  
 
Björn Zorec (FP) föreslår i initiativ 2012-11-08 att den tillträdande 
verksamhets-/utvecklingschefen skall ges i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till att genom projektmedel genomföra ett projekt med 
trygghetspedagog. 
 
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-11-08, § 122. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-11-22, § 104, 
utbildningsnämnden 2012-12-06, § 131 samt därefter åter arbetsutskottet 
2013-02-21, § 13 som då har beslutat att uppdra till verksamhets-
/utvecklingschefen att vidare utreda hur en tjänst som trygghetspedagog 
kan utformas. Dessutom vilka förväntade effekter denna kan ge samt 
kostnader och finansieringsmöjligheter för tjänsten. 

 
I skrivelse 2013-03-13 från verksamhets-/utvecklingschef Lars-Ola 
Olsson presenteras Trygghetsresursen, En undersökande, stödjande och 
inspirerande funktion i verksamheterna. De avsnitt som behandlas är 
Bakgrund, Värdegrundsarbetet har avgörande betydelse, Nycklar till 
framgångsrikt trygghetsarbete, Trygghetsarbete inom 
utbildningsförvaltningen, Finansieringsmöjligheter, Exempel på insatser 
och metoder i arbetet samt Förväntade effekter.  
 
Arbetsutskottet har härefter behandlat ärendet 2013-05-30, § 39. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghetsresurs 2013-03-13 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom verksamhetschefens utredning, 
 
att hänskjuta frågan till budgetarbetet inför budget 2014, samt  
 
att initiativet därmed får anses vara besvarat.   
____________ 
 
Expedieras till: 
Lars-Ola Olsson, Björn Zorec, Budget 2014, Ingela Ström  
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UN § 64  UBF.2013.144  610  
 
Matematikprojekt – Kungsskolan 
 
Kungsskolan beviljades 2011 statliga projektmedel inom ramen för 
Matematiksatsningen. Projektet sträcker sig över läsåren 11/12 och 
12/13. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information från Klas Lundström, 
rektor för Kungsskolan. Av informationen framgår bl a följande: 
 

• Till matematikprojektet har beviljats 275.000 kronor från 
Skolverket. Slutredovisning skall lämnas i september 2013.  

 
• Enligt projektmodellen skall 2 lärare arbeta i samma klassrum 

och därvid stötta eleverna med matematikkunskaper. Tanken är 
att den ena läraren, då och då, kan utveckla arbetsmetoderna i 
klassrummet, pröva nya arbetsformer och metoder. Dessutom är 
avsikten att lokalisera de områden där eleverna har stora problem 
och lägga mer tid där, för att lösa dessa problem. 

 
De slutsatser som man funnit är bl a följande: 
 

• Entusiastiska elever på lektionerna som gärna diskuterar 
matematik 

 
• Lärarna har lärt sig en metod för att utvärdera varandra. I 

projektet har man kopplat en gymnasierektor/konsult som bl a 
jobbat med människor som lär lärare att lära ut 

 
• Inte blivit mycket av lärarnas egen utveckling  

 
• Utvärderingen säger att det är bra med 2 lärare, man ger mycket 

hjälp, rätt hjälp och eleverna behöver inte vänta på hjälp 
 

• Entusiastiska elever som vill komma vidare, prövar själva och 
frågar igen  
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• Eleverna har utvecklat en metod att tänka till innan man får hjälp 

inför nästa tal 
 

• Konsulten säger i undersökningen att senaste utvärderingen 
andades mycket optimism bland eleverna. Projektet har gjort att 
eleverna känner till matematik, är inte rädda för matematik, fått 
självsäkerhet och vill ta sig an mattematikproblemen 

 
• Bra resultat vid nationella proven, gått orädda in i uppgiften  

 
• I årskurs 8 var det i projektet 13 elever som inte klarade kraven. I 

årskurs 9 var det 5 elever som inte klarade kraven. En tanke är att 
de som har grunderna i matematik klarar av ämnet och tar till sig 
kunskaperna på ett bra sätt. De som inte har grunderna i 
matematik och läsinlärning kan få problem då tidigare resurser 
varit mindre. 
 

• Det ger dynamik att ha 2 lärare i klassen, dela klassen i olika 
storlekar, lämna över uppgifter mellan varandra. Detta arbetssätt 
kan även tillämpas i ämnena svenska och engelska. 

 
Utbildningsnämnden beslutar 

 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
__________ 
 
Expedieras till: 
Klas Lundström 
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UN § 65  UBF.2011.16  609  
 
Övriga frågor  
 
Under punkten övriga frågor diskuteras: 
 

• Skolskjutstransporter. Elever får inte stå i bussarna. Om detta är 
fallet skall detta meddelas till Skånetrafiken för åtgärd.  

• Springborgarmärket 
• Lägenheter till elever 
• Information om studier Naturbruksgymnasiet, profil hund, 

(hundgymnasiet) som enbart kan nås via kommunens hemsida. 
• Antalet sökande till gymnasieskolan och eventuellt studiebesök 

på gymnasieskola. 
• PA handbokens regler i samband med avtackningar och 

pensioneringar 
____________ 
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UN § 66  UBF.2013.23  609  
 
Aktuell information  
 
Från UnAu 2013-05-30 
KF 2013-04-22, § 42 – Uppföljning av beslut 
KF 2013-04-22, § 43 – Inrätta ett skolmuseum 
Småskolestöd – Tockarps skola 
Antal sökande till Utbildningscentrum 
Antal barn på Migrationsverkets boenden 
UnAu 2013-05-30, § 38 
UnAu 2013-05-30, § 40 
UnAu 2013-05-30, § 41 
UnAu 2013-05-30, § 42 
UnAu 2013-05-30, § 43 
UnAu 2013-05-30, § 46 

 
Tillkommande 
Barnantal i förskolekön 
Barnantal i förskolan 
Barnantal i fritidshem 
Elevantal i grundskolan 
Tidsplan för budgetprocessen 
Anmälan till JO 
Dom i Förvaltningsrätten och Kammarrätten – Kristna Skolföreningens 
överklagan av basbelopp 
Skolavslutningarna 
Anmälan av Bokelundaskolan till Skolinspektionen 

 
Medföljande handlingar 
Anmälan till JO 2013-06-05 
Dom i Förvaltningsrätten - Kristina Skolföreningens överklagan av 
bidragsbelopp 2013-06-05 
Anmälan av Bokelundaskolan till Skolinspektionen 2013-06-05 
Barnantal i förskolekön, förskolan, fritidshem och grundskola  
2013-06-04 
KF 2013-04-22 § 42, KF 2013-04-22 § 43  
Ärenden från Au 2013-05-30, 2013-06-04 
___________ 
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UN § 67  UBF.2011.49  610  
 
Delegationsärenden  
 
Delegationsbesluten finns tillgängliga vid dagens sammanträde.  

  
 Utbildningsnämnden beslutar 
 
 att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

____________ 
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UN § 68  UBF.2013.153  610  
 
Uppsägning av avtal för paviljongen Solrosen, Skånes 
Fagerhult samt fritidsgården i FIF:s lokaler, Skånes 
Fagerhult  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt utbildningschef Ingela Ström att säga upp avtalet 

för Paviljongen Solrosen, Skånes Fagerhult och avtalet för 
fritidsgården vid klubbhuset tillhörande Fagerhults 
idrottsförening.  

____________ 
 
Expedieras till: 
Ingela Ström för åtgärd 
Kristian Swärd  
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