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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 83 UBF.2013.208 609

Förändringar - ekonomikontoret

Ekonomichefen informerar om förestående och planerade förändringar
på ekonomikontoret avseende organisation och rutiner.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 84 UBF.2011.47 021

Information om MBL-förhandlingar

Utbildningschefen informerar om MBL-förhandlingen som ägt rum
angående ärendet "Budget 2014 - EFP 2015-2016". Protokoll från
förhandlingen delas ut.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 85 UBF.2013.197 042

Den ekonomiska situationen

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget för nämndens
verksamhet föreslog ordföranden vid arbetsutskottets sammanträde
2013-08-29, § 60 att utbildningsnämnden skall besluta att stor
restriktivitet skall gälla med nämndens utgifter.

Utbildningsnämnden beslutar

att stor restriktivitet skall gälla med nämndens utgifter.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 86 UBF.2013.198 622

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Ordföranden lyfter frågan ang revisorernas granskning av

facknämndernas verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Kf

2013-04-22 samt den kritik som riktats från Sverigedemokraterna i en

reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-24 mot

utbildningsnämndens hantering av kommunfullmäktiges beslut om

motionen ”Fläskkotlett, till vilket pris?”.

I utbildningsnämndens svar på motionen konstaterar Roland Renteria,

föreståndare för Gyllet att det med anledning av EU-regleringen inte går

att ställa krav på att leverantören skall följa svensk

djurskyddslagstiftning vid upphandling av köttråvara till Örkelljunga

kommun.

Kommunfullmäktige beslutade vid behandlingen av motionen

”Fläskkotlett till varje pris?”

att som svar på motionen översända arbetsutskottets

protokollsanteckning:

Arbetsutskottet noterar att man under § 5/11 beslutat uppdra åt

ekonomienheten att bl a inför varje kalenderår informera berörda

förvaltningar och nämnder, dels vilka upphandlingar som ska

genomföras under året och som berör respektive nämnd, dels vilket

upphandlingsunderlag som finns. Arbetsutskottet noterar att styrelsen

och nämnder därmed kan följa upp de inköp som görs inom kommunen

kommande år. Möjligheten att ställa krav på förfrågningsunderlag ökar

därmed. Noteras även att arbete har pågått med en förändrad

kostorganisation. I bl a genomförd kostutredning av Dining

Development anges under sidan 31 att ”mål och riktlinjer med tydlig

miljöfokus kan användas i organisationen”. Genom förbättrad

verksamhetsstyrning innehållande ”planering, genomförande,

uppföljning och åtgärder ökar möjligheten för kommunen att kunna

välja att satsa på ekologiska och närproducerade livsmedel.”

Framförda synpunkter i kostutredningen, synpunkter i motionen och
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

6

pågående arbete ligger därmed som grund för ett fortsatt arbete i

kommunen.

att det i kommunens kommande inköpspolicy skall ingå livsmedel och
att andemeningen i motionen därmed kommer att hanteras, samt

att motionen därmed anses bifallen

Gyllets föreståndare Roland Renteria är fortfarande av uppfattningen att
det med anledning av EU-regleringen inte går att ställa krav på att
leverantören skall följa svensk djurskyddslagstiftning.

I kommunens inköpspolicy har ännu inte införts något avsnitt om
livsmedel.

Beslutsunderlag
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Reservation om att anse motionen om SMS-tjänst besvarad
Yttrande över motionen - Inför "skolk-sms" i Örkelljunga
Motion - Fläskkotlett, till vilket pris?
Utbildningsnämndens yttrande till motionen "Fläskkotlett till vilket
pris?"
KF 2011-06-27, § 98 Besvarande av motion- Fläskkotlett till vilket pris?
KF 2013-04-22, § 42 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna, Mikael Eskilandersson
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 87 KFN.2013.103 820

Delårsbokslut 2013-01-01--2013-06-30

Föreligger delårsbokslut per den 30 juni 2013. Kultur-och fritidschefen
föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsutskottet har behandlat ärendet 2013-08-22, § 57.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut jan-juni

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna delårsrapporten enligt bilaga.

____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 88 KFN.2013.104 820

Budget 2014-2016

Kultur- och fritidschefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Taxor o avgifter 2014
Nyckeltal 2014
Protokoll 2013-08-22 - UNKFU § 61
Budget 2014-2016
Budget ansvarsområde
Bugdettext kultur- och fritidsutskottet

Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har behandlat ärendet
2013-08-22, § 61

Utbildningsnämnden beslutar

att fastställa budgettexten enligt bilaga

att fastställa nyckeltal enligt bilaga

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt bilaga

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 200 000
kronor för 2016 till RFID-teknik på huvudbiblioteket.

Michael Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet.

___________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 89 UN.2012.1 610

Beslutsordning

Utbildningsnämndens beslutsordning med delegationsförteckning och
hantering av verkställighetsärenden reviderades senast vid
utbildningsnämndens sammanträde 2013-05-02, § 49.

Christina Rydberg är anställd som rektor för utbildningscentrum sedan
2013-08-01. Hon efterträdde Roy Ekstrand som var anställd som rektor
och gymnasiechef. Titeln gymnasiechef förekommer därmed inte längre
i utbildningsförvaltningens organisation och måste därför ersättas med
annan delegat i utbildningsnämndens beslutsordning.

Utbildningsnämnden beslutade dessutom 2013-08-15, § - att ge
utbildningschefen i uppdrag att föreslå en kompletterad
delegationsordning som medger anställning av biträdande rektor.

Föreligger förslag till en reviderad beslutsordning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-08-29, § 61.

Beslutsunderlag
Beslutsordning, reviderad 13-05-02
Förslag till reviderad beslutsordning

Utbildningsnämnden beslutar

att revidera utbildningsnämndens beslutsordning i enlighet med
förslaget, bilaga.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 90 UBF.2013.83 612

Språkintroduktion 2 - ensamkommande flyktingbarn

Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2013-05-02, § 53 då
Gymnasiechefen föredrog ärendet.

Utbildningsnämnden beslutade att översända ärendet till arbetsutskottet
för beredning. Arbetsutskottet beslutade 2013-06-20,
§ 50 att återremittera ärendet till utbildningschefen för att utreda i
vilken omfattning kostnaderna för Språkintroduktion 2 täcks av
elevpengen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet åter 2013-08-29, § 62 då
utbildningschefen informerade om att Utbildningscentrum erhåller
elevpeng för eleverna på Språkintroduktion 2.

Beslutsunderlag
Språkintroduktion - Arbetsplaner för nyanlända elever
Språkintroduktion 2 - ensamkommande flyktingbarn

Utbildningsnämnden beslutar

att kostnaderna för Språkintroduktion 2 skall täckas av den
elevpeng som Utbildningscentrum erhåller.

Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

___________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 91 UBF.2013.185 610

Förskola i Tockarp

I samband med den politiska behandlingen av grundskoleutredningen
beslutade kommunstyrelsen 2013-03-13, § 34 att föreslå
kommunfullmäktige att Tockarps skola läggs ner. Under samma
paragraf beslutades vidare att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda
möjligheten att inrätta en förskola i Tockarp.

Kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut blev dock att Tockarps skola
skulle vara kvar och från läsåret 2014-2015 även ta emot årskurs
6-eleverna och därmed bli en F-6 skola.

Utbildningschefen konstaterar att det i och med fullmäktiges beslut inte
finns några lokaler i Tockarps skola till förskoleverksamhet. Hon är
också tveksam till om det finns underlag för en förskola i Tockarp.
Förvaltningen undersökte 2009 genom en enkät underlaget för en
förskola i Tockarp. Resultatet av denna blev att underlaget var maximalt
14 barn.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-08-29, § 63.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att meddela kommunstyrelsen att utbildningsnämnden
inte ser ett inrättande av förskoleverksamhet i Tockarp
som aktuellt för närvarande,

att till kommunstyrelsen framföra att i framtiden beakta att en
förskola kan vara en möjlig väg att gå för att nå tillväxt.

Anders Larsson (KD) och Torbjörn Raimosson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

12

Beslutsunderlag
Ks 2013-03-13, §34

Utbildningsnämnden beslutar

att meddela kommunstyrelsen att utbildningsnämnden
inte ser ett inrättande av förskoleverksamhet i Tockarp
som aktuellt för närvarande,

att till kommunstyrelsen framföra att i framtiden beakta att en
förskola kan vara en möjlig väg att gå för att nå tillväxt.

_____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 92 UBF.2013.186 611

Betygen i årskurs 6, 7, 8 och 9, vårterminen 2013

Kungsskolan och Bokelundaskolan redovisar betygsstatistik för
årskurs 6-9 samt resultaten av de nationella proven i årskurs 9.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-08-29, § 64.

Beslutsunderlag
Betygsstatistik Bokelundaskolan
Betygsstatistik Kungsskolan, reviderad

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

UN § 93 UBF.2013.67 042

Budget 2014 - EFP 2015-2016.

Arbetsutskottet har tidigare diskuterat ärendet 2013-03-21, 13-05-30, §
40, samt 13-06-20, § 51, samt 13-08-29, § 65.

Rektorerna har inkommit med förslag till prioriteringar och det
föreligger också kommentarer från Bengt-Erik Svensson, IKT ansvarig.

Utbildningschefen har redovisat förslag till verksamhetsmål men
informerar om att tanken är att dessa skall processas fram i ett senare
skede.

Utbildningschefen redovisar också förslag till Budgettext – verksamhet,
Taxor och avgifter 2014, Investeringsprojekt samt Nyckeltal.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta

att fastställa budgettexten enligt bilaga

att fastställa nyckeltal enligt bilaga

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt bilaga

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden i likhet
med tidigare år, får full kompensation för skolskjutskostnader
då dessa är opåverkbara för nämnden

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall
erhålla den del av statsbidraget för flyktingmottagning som
avser att täcka utbildningskostnader

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall
erhålla de statsbidrag som aviseras i budgetpropositionen
och som är avsedda för utbildningsinsatser

att hos kommunstyrelsen äska medel med 200 000 kronor till
IKT-fortbildning av lärare

att hos kommunstyrelsen äska medel med 300 000 kronor till
utökad IT-support
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

15

att hos kommunstyrelsen äska medel med 200 000 kronor till
förbättrad infrastruktur för IKT

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 1 000 000 kronor till
speciallärare ute i verksamheten motsvarande 2 tjänster

att hos kommunstyrelsen äska medel med 450 000 kronor för
utökad planeringstid för förskollärare

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till
IKT-pedagogmotsvarande 0,5 tjänst

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 500 000 till kurator som
riktas mot de yngre barnen motsvarande 1 tjänst

att hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till
resurs för svenska som andraspråk

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 70 000 kronor till en
utökning av skolpsykologtjänsten med 10 %

att hos kommunstyrelsen äska medel med 150 000 kronor
till modersmålsundervisning.

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 150 000
kronor för 2016 till utveckling av idrottshallen i Åsljunga
enligt förslag, bilaga

YRKANDEN

Thomas Bjertner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslags 1:a – 8:e
samt 11:e – 17:e att satser. Han yrkar vidare bifall till 10:e att-satsen i
arbetsutskottets förslag med ändringen att yrkandet skall avse medel till
speciallärare i de tidigare åren. Thomas Bjertner yrkar också att den 9:e
att-satsen skall ändras till ” att hos kommunstyrelsen äska
investeringsmedel med 200 000 kronor för 2016 till förbättrad
infrastruktur för IKT samt att detta skall få tidigareläggas till 2014 års
investeringsbudget”. Han yrkar dessutom som tilläggsyrkande ”att hos
kommunstyrelsen äskar medel med 250 000 kronor för att förskollärare i
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

16

förskoleklass skall få möjlighet att arbeta enligt bilaga M”.
Thomas Bjertner (S) yrkar således

att fastställa budgettexten enligt bilaga

att fastställa nyckeltal enligt bilaga

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt bilaga

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden i likhet med
tidigare år, får full kompensation för skolskjutskostnader då dessa är
opåverkbara för nämnden

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall erhålla
den del av statsbidraget för flyktingmottagning som avser att täcka
utbildningskostnader

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall erhålla de
statsbidrag som aviseras i budgetpropositionen och som är avsedda
för utbildningsinsatser

att hos kommunstyrelsen äska medel med 200 000 kronor till
IKT-fortbildning av lärare

att hos kommunstyrelsen äska medel med 300 000 kronor till utökad
IT-support

att hos kommunstyrelsen äska medel med 450 000 kronor för utökad
planeringstid för förskollärare

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag, hos
kommunstyrelsen äska medel med 1 000 000 kronor till
speciallärare i de tidigare åren motsvarande 2 tjänster.

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag, hos
kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till IKT-pedagog
motsvarande 0,5 tjänst

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag, hos
kommunstyrelsen äska medel med 500 000 kronor till kurator som
riktas mot de yngre barnen motsvarande 1 tjänst.

att hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till resurs för
svenska som andraspråk
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

17

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag, hos
kommunstyrelsen äska medel med 70 000 kronor till en utökning av
skolpsykologtjänsten med 10 %

att hos kommunstyrelsen äska medel med 150 000 kronor till
modersmålsundervisning.

att hos kommunstyrelsen äskar medel med 250 000 kronor för att
förskollärare i förskoleklass skall få möjlighet att arbeta enligt
bilaga M.

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 150 000 kronor
för 2016 till utveckling av idrottshallen i Åsljunga enligt förslag,
bilaga.

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 200 000 kronor
för 2016 till förbättrad infrastruktur för IKT samt att detta skall få
tidigareläggas till 2014 års investeringsbudget.

Bifallsyrkanden: Leif Svensson (S), Gunilla Edman (S)
Avslagsyrkande:Theresa Lindahl (M)

Björn Zorec (FP) yrkar

att fastställa budgettexten enligt bilaga

att fastställa nyckeltal enligt bilaga

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt bilaga

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden i likhet med
tidigare år, får full kompensation för skolskjutskostnader då dessa
är opåverkbara för nämnden.

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall erhålla
den del av statsbidraget för flyktingmottagning som avser att
täcka utbildningskostnader

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall erhålla
de statsbidrag som aviseras i budgetpropositionen och som är
avsedda för utbildningsinsatser

att hos kommunstyrelsen äska medel med 100 000 kronor till
IKT-fortbildning av lärare
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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att hos kommunstyrelsen äska medel med 200 000 kronor till utökad
IT-support

att hos kommunstyrelsen äska medel med 300 000 kr för utökad
planeringstid för förskollärare i förskolan och förskoleklass.

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 500 000 kronor till
speciallärare ute i verksamheten motsvarande 1 tjänst.

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till
IKT-pedagogmotsvarande 0,5 tjänst

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 500 000 kronor till kurator
som riktas mot de yngre barnen motsvarande 1 tjänst.

att hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till resurs
för svenska som andraspråk

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 70 000 kronor till en
utökning av skolpsykologtjänsten med 10 %

att hos kommunstyrelsen äska medel med 150 000 kronor till
modersmålsundervisning.

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 150 000
kronor för 2016 till utveckling av idrottshallen i Åsljunga
enligt förslag, bilaga.

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 200 000
kronor för 2016 till förbättrad infrastruktur för IKT samt att detta
skall få tidigareläggas till 2014 års investeringsbudget.

Bifallsyrkanden: Thorbjörn Raimosson (C), Theresa Lindahl (M)
Magnus Kjellberg (M)

Thorbjörn Raimosson (C) yrkar att utbildningsnämnden skall hos
kommunstyrelsen äska medel med 500 000 kronor som ett särskilt
stöd till småskolorna.

Bifallsyrkanden: Björn Zorec (FP), Anders Larsson (KD), Leif
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

19

Svensson (S), Magnus Kjellberg (M).

OMRÖSTNING

Ordföranden ställer proposition på de sex första att satserna som är
identiska i hans eget och Thomas Bjertners yrkande. Han finner
därvid att nämnden bifaller dessa att-satser.

Ordföranden ställer därefter proposition på de yrkanden som avser
äskanden till driftsbudget, 7:e t.o.m. 15:e att-satsen i sitt eget yrkande
mot 7:e t.o.m. 16:e att-satsen i Thomas Bjertners yrkande. Han finner
därvid att nämnden bifaller hans eget yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Raimossons
yrkande. Han finner därvid att nämnden bifaller detta yrkande.

Ordföranden ställer slutligen proposition på de två sista att satserna
som är identiska i hans eget och Thomas Bjertners yrkande och som
avser äskanden till investeringsbudgeten. Ordföranden finner därvid
att nämnden bifaller dessa yrkanden.

Beslutsunderlag
Budgettext - Verksamhet
Taxor och avgifter 2014
Investeringsprojekt
Nyckeltal
Budget 2014 - Rektorernas och förskolechefernas preferenser
Förslag - Idrottshallen i Åsljunga

Utbildningsnämnden beslutar således

att fastställa budgettexten enligt bilaga

att fastställa nyckeltal enligt bilaga

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt bilaga

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden i likhet
med tidigare år, får full kompensation för skolskjutskostnader
då dessa är opåverkbara för nämnden

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall
erhålla den del av statsbidraget för flyktingmottagning som
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avser att täcka utbildningskostnader

att hos kommunstyrelsen begära att utbildningsnämnden skall
erhålla de statsbidrag som aviseras i budgetpropositionen och
som är avsedda för utbildningsinsatser

att hos kommunstyrelsen äska medel med 100 000 kronor till
IKT-fortbildning av lärare

att hos kommunstyrelsen äska medel med 200 000 kronor till
utökad IT-support

att hos kommunstyrelsen äska medel med 300 000 kr för utökad
planeringstid för förskollärare i förskolan och förskoleklass.

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom
statsbidrag, hos kommunstyrelsen äska medel med 500 000
kronor till speciallärare ute i verksamheten motsvarande
1 tjänst.

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom
statsbidrag, hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000
kronor till IKT-pedagogmotsvarande 0,5 tjänst

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom
statsbidrag, hos kommunstyrelsen äska medel med 500 000
till kurator som riktas mot de yngre barnen motsvarande
1 tjänst.

att hos kommunstyrelsen äska medel med 250 000 kronor till
resurs för svenska som andraspråk

att med beaktande av möjligheten att återsöka genom statsbidrag,
hos kommunstyrelsen äska medel med 70 000 kronor till en
utökning av skolpsykologtjänsten med 10 %

att hos kommunstyrelsen äska medel med 150 000 kronor till
modersmålsundervisning.

att hos kommunstyrelsen äska medel med 500 000 kronor som ett
särskilt stöd till småskolorna.

att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 150 000
kronor för 2016 till utveckling av idrottshallen i Åsljunga
enligt förslag, bilaga.
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att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 200 000
kronor för 2016 till förbättrad infrastruktur för IKT samt att
detta skall få tidigareläggas till 2014 års investeringsbudget.

S-gruppen reserverar sig mot beslutet om de att-satser som avser
äskanden till driftsbudgeteten till förmån för Thomas Bjertners (S)
yrkande.

Michael Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet i dess helhet.

Theresa Lindahl (M) deltar inte i beslutet om 16:e att-satsen.

_____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

21(24)



Sammanträdesprotokoll 2013-09-12
Utbildningsnämnden
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UN § 94 UBF.2011.16 609

Övriga frågor

Michael Bengtsson (SD) ställer en fråga angående finansieringen av
sommarskolan.

Utbildningschefen svarar att det skett inom skolornas budgetar.

Leif Svensson (S) påtalar att utbildningsförvaltningens och skolornas
hemsidor är till stora delar inaktuella.

Utbildningschefen informerar om att hemsidorna är under ombyggnad
och uppdatering.

Torbjörn Raimosson (C) meddelar att detta var hans sista möte med
utbildningsnämnden med anledning av att han flyttar till Helsingborgs
kommun nästa månad.

____________
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UN § 95 UBF.2013.23 609

Aktuell information

- Utvärdering av mål och verksamhetsplan för Mårdenskolan
2012-2013

- Utvärdering av mål och verksamhetsplan för Ekets skola
2012-2013
- Utvärderingsrapport gällande Beringskolans systematiska
kvalitetsarbete läsåret 2012-2013
- Utvärdering av mål och verksamhetsplan för Tockarps skola
2012-2013.

__________
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UN § 96 UBF.2011.49 610

Delegationsärenden

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga anmälningarna av delegationsbeslut 2013-08-01--
2013-08-31 till handlingarna.

____________

24(24)


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

