
 

 
Sammanträdesprotokoll  
Utbildningsnämnden 

 
Tid och plats 2013-03-07 – i Skånes Fagerhultsrummet, kl 12.30-16.20 

Beslutande  
 Björn Zorec (FP) - ordförande 

Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande 
Magnus Kjellberg (M) - ledamot 
Karin Frantz (SPI) – tjg. ersättare 
Elisabeth Stjärne (KD) - ledamot 
Torbjörn Raimosson (C) - ledamot 
Michael Bengtsson (SD) - ledamot 
Leif Svensson (S) - ledamot 
André Johansson (M) - ledamot 
Baloo Engström (FP) - ledamot 

Övriga deltagande Ingela Ström – utbildningschef 
Gunnar Schmidt – sekreterare 
Eivor Wernersson – redovisningsekonom, §§ 25-28 
Kent Fröberg – redovisningsekonom, §§ 25-28 
 

Justering  

Justerare Michael Bengtsson (SD)  
 

 
Plats och tid  

 
Utbildningsförvaltningen 2013-03-12, kl 17.00 

Justerade paragrafer §§ 25   - 33 
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Gunnar Schmidt 
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UN § 25  UBF.2011.50  609  
 
Eventuellt tillkommande ärenden  
   
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att      bordlägga ärendet ”Arbetet med ungdomar som inte fyllt  

      20 år –  riktlinjer ”.      
___________ 
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UN § 26  UBF.2011.47  021  
 
Information om MBL-förhandlingar  
 
Utbildningschefen redogör för MBL-förhandling om ärendet 
”Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 2012 – Utredning 
om en framtida grundskola i Örkelljunga (skolutredning)”. 
   
____________ 
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UN § 27 UBF.2013.30  042  
 
Årsredovisning 2012  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-02-21, § 16. 
Utbildningschefen och ekonom Eivor Wernersson redovisar 
årsredovisningen för 2012. 
 
Resultatet för 2012 är + 344 tkr. Av investeringsbudgeten på 2 525 tkr 
har 2 452 tkr utnyttjats. 
 

 
                 Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2012 - utbildningsnämnden 2013-02-21 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisning 2012, bilaga 
 
att av kommunstyrelsen begära att överföra 73 tkr av ej 

utnyttjade investeringsmedel 2012 till investeringsbudgeten 
2013 för det påbörjade arbetet med utemiljön på 
Mårdenskolan, klart februari 2013. 

 
                                  ____________ 

 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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UN § 28  UBF.2013.33  610  
 
Specifierad investeringsbudget 2013  
 
I utbildningsnämndens investeringsbudget för 2013 finns 1450 tkr 
reserverade för inventarier förskola, skola och UBC. 
Redovisningsekonomen redovisar ett förslag till fördelning av del av 
detta investeringsutrymme. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2013-02-21, § 17. 
 
 
Beslutsunderlag 
Investeringar 2013 
 
 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att     godkänna utbildningschefens förslag till specificerad 
     investeringsbudget för inventarier förskola, skola och UBC,   
     bilaga      
 
 
___________ 
 
Expedieras till: 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-03-07  
Utbildningsnämnden 

   

Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande  

 

 6 

UN § 30  KLK.2012.350  61  
 
Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga  
 
Mikael Eskilandersson SD, och Michael Bengtsson, SD, har kommit in 
med motion, daterad 2012-11-19, enligt följande: 
 
"Örkelljunga är en kommun där föräldrars ansvar för sina barn ofta 
påpekas på olika sätt. Dock är det inte alltid helt lätt för föräldrar att veta 
allt deras barn gör. Ett lätt sätt att informera de föräldrar som så vill, om 
elevers frånvaro från lektioner, är genom en sms-tjänst. Detta är redan 
testat i andra kommuner och har där fungerat väl. Ett skolk-sms kostar ca 
45-50 öre styck och tjänsten går ut på att läraren sammanställer frånvaron 
efter varje lektion. De föräldrar som anmält sig till tjänsten, får sedan ett 
sms med uppgiften att eleven varit frånvarande. 
 
Då det idag är inskrivet i skollagen att det ska ske en närvarokontroll, 
kan varje skola välja sitt sätt, men just skolk-sms är effektivt ur flera 
perspektiv, inte minst ur ekonomiskt perspektiv. Effektiviteten gör att 
detta både kan stimulera elever att gå till skolan och ökar föräldrarnas 
insikt i sina barns skolgång. Kort och gott minskar skolket samtidigt som 
skolans möjlighet att snabbt föra statistik över närvaron helt plötsligt är 
verklighet utan onödigt nedlagd arbetsbelastning." 
 
Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna att 
kommunfullmäktige beslutar att skolk-sms erbjuds alla vårdnadshavare 
till elever i grundskolan. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
utbildningsnämnden för yttrande senast 2013-03-31. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2013-02-21, § 15 
 
att       uppdra till utbildningschefen att utarbeta ett förslag till 
       yttrande till utbildningsnämndens sammanträde i mars, 
 
att hos kommunstyrelsen anhålla om anstånd till 2013-04-11 med att 

avge yttrande. 
 
 
Föreligger förslag till yttrande från förvaltningsstrateg Gunnar Schmidt. 
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Theresa Lindahl (M) yrkar att utbildningsnämnden skall översända 
förvaltningsstrategens skrivelse som sitt yttrande över motionen. 
 
Björn Zorec (FP), Theresa Lindahl (M), Torbjörn Raimosson (C), Leif 
Svensson (S), Maria Nilsson (FP), Magnus Kjellberg (M), Elisabeth 
Stjärne (KD), André Johansson (M) och Karin Frantz (SPI) yrkar att 
utbildnngsnämnden skall föreslå att motionen skall anses besvarad. 
 
Michael Bengtsson (SD) yrkar att utbildningsnämnden skall föreslå att 
motionen skall bifallas. 
 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Theresa Lindahls yrkande och 
finner att så är fallet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget, m.fl. yrkande mot 
Michael Bengtssons yrkande. 
 
Han finner därvid att nämnden bifaller hans eget, m.fl. yrkande. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion - Inför skolk-sms i Örkelljunga 2012-11-22 
Yttrande över motionen – Inför ”Skolk-sms” i Örkelljunga kommun 

 
 

Utbildningsnämnden beslutar således  
 
att        översända förvaltningsstrategens skrivelse till  kommun- 
             styrelsen som sitt yttrande över motionen, 
 
att         föreslå att motionen därmed anses besvarad. 
 

                 Protokollsanteckning 
Utbildningsnämnden noterar att intentionerna i motionen kommer att 
appliceras i det fortsatta arbetet för att motverka skolk. 
 
Reservation 
Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
_________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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UN § 29 UBF.2012.99  611  
 
Initiativ - Alla elever till skolan och lektionerna  
 
Theresa Lindahl (M) har inkommit med ett initiativ – ”Alla elever till 
skolan och lektionerna”. För att komma tillrätta med skolket i skolorna 
föreslår hon att utbildningsförvaltningen i samverkan med 
socialförvaltningen utarbetar en modell för att få bort skolket och få alla 
elever till skolan och lektionerna 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-06-07, § 77 och beslutade 
då att översända ärendet till arbetsutskottet för beredning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-09-13, § 84 samt 2013-02-21, 
§ 14. 
 

 
Beslutsunderlag 
Initiativ - Alla elever till skolan och lektionerna 2012-05-28 
Initiativsvar - "Alla elever till skolan och lektionerna" 2013-02-08 
  
 
Utbildningsnämnden beslutar i enighet 
 
att med godkännande lägga yttrandet till handlingarna, 

 
att     utbildningsförvaltningen i samverkan med social- 
     förvaltningen utarbetar en modell för att få bort skolket och få
     alla elever till skolan och lektionerna samt att detta  
     avrapporteras till arbetsutskottet i juni, 
 
att     initiativet därmed bifalles. 
  
 
____________ 
 
Expedieras till:  
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UN § 31  KLK.2012.172  041  
 
Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 
2012 - Utredning om en framtida grundskola i 
Örkelljunga (Skolutredning)  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-05, § 93 att utbildningsnämnden 
skall genomföra en utredning om framtida grundskola i Örkelljunga. 
Utredningen ska beakta elevernas kunskapsutveckling, lärarekompetens 
och barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till befintliga lokaler. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-09-06, § 90 och beslutade 
då 
 
att en extern utredare skall anlitas för uppdraget, 
att ärendet skall överlämnas till arbetsutskottet för fortsatt 

hantering, 
att hos kommunstyrelsen anhålla om att utbildningsnämnden 

erhåller kostnadstäckning för genomförandet av utredningen. 
 

Arbetsutskottet behandlade därefter ärendet 2012-09-13, § 75 
 

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande erhållit 
utredningsuppdraget. 
 
Utredningen presenterades för kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-02-06. 
Härefter har kommunstyrelsen och utbildningsnämnden diskuterat 
ärendet tillsammans vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-13. 
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-02-21, § 19 och beslutade då att 
föreslå utbildningsnämnden att till kommunstyrelsen översända följande 
förslag till ny grundskoleorganisation utifrån grundskoleutredningen. 

 
 att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, Mårdenskolan 

och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt att Kungsskolan 
organiseras som en 7-9 skola, 

 
 att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan, 
 
  att  organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13, 
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 att Kungsskolans aula och specialsalarna på Beringskolan byggs om till 

moderna flexibla lärmiljöer, 
        
 att en fortsatt studie – utredning görs när det gäller alternativa 

möjligheter att använda de lokaler som inte längre skall vara 
skollokaler, 

 
 att en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar – 

anpassningar på de skolor som skall vara kvar i organisationen, 
 
 att grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på Beringskolan och 7-9 

på Kungsskolan. 
   

 Arbetsutskottet beslutade dessutom föreslå utbildningsnämnden besluta  
 
 att en fortsatt analys skall göras gällande måluppfyllelsen, orsaker till 

skillnader mellan åren och de olika ämnena samt att åtgärder för att 
förbättra elevresultaten – måluppfyllelsen, skall utarbetas 
    

 att  upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den redovisning som 
finns i grundskoleutredningen. 

 
 Ordföranden redogör för processen kring utredningen. 
 

Leif Svensson (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till arbetsutskottet 
med motiveringen att nämndens förslag skall grunda sig på utredarnas 
förslag till att skolorna skall behandlas likvärdigt. 
 
Thomas Bjertner (S) och Michael Bengtsson (SD) yrkar bifall till Leif 
Svenssons yrkande. 
 
Ordföranden frågar om nämnden anser att ärendet skall avgöras i dag. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar  
 
att    ärendet skall avgöras i dag. 
 
Theresa Lindahl (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Björn Zorec (FP), André Johansson (M), Magnus Kjellberg (M), 
Elisabeth Stjärne (KD), Torbjörn Raimosson (C), Maria Nilsson (FP) och 
Karin Frantz (SPI) yrkar bifall till Theresa Lindahls yrkande. 
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Thomas Bjertner (S), Leif Svensson (S) och Michael Bengtsson (SD) 
yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner därvid att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Theresa Lindahls yrkande. 
                                                                                                 
Beslutsunderlag: 
Utredning – Framtida grundskoleorganisation 
http://www.orkelljunga.se/upload/575/dokument/framtida.pdf 

 
 
Utbildningsnämnden beslutar således att till kommunstyrelsen 
översända följande förslag till ny grundskoleorganisation utifrån 
grundskoleutredningen. 

 
 att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan, 

Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt 
att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola, 

 
 att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på 

Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan, 
 
  att  organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13, 
 
 att Kungsskolans aula och specialsalarna på Beringskolan byggs om 

till moderna flexibla lärmiljöer, 
 
 att en fortsatt studie – utredning görs när det gäller alternativa 

möjligheter att använda de lokaler som inte längre skall vara 
skollokaler, 

 
 att en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar – 

anpassningar på de skolor som skall vara kvar i organisationen, 
 
 att grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på Beringskolan och 

7-9 på Kungsskolan. 
 
   

 Utbildningsnämnden beslutade dessutom 
 
 att en fortsatt analys skall göras gällande måluppfyllelsen, orsaker 

till skillnader mellan åren och de olika ämnena samt att åtgärder 
för att förbättra elevresultaten – måluppfyllelsen, skall utarbetas
     

http://www.orkelljunga.se/upload/575/dokument/framtida.pdf
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 att  upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den redovisning 
som finns i grundskoleutredningen. 

       
  
 Reservationer: 

 
Thomas Bjertner (S), Leif Svensson (S) och Michael Bengtsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet att ärendet skall avgöras i dag. 
 
 
Thomas Bjertner (S) och Michael Bengtsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet i sin helhet. 
 
Leif Svensson (S) reserverar sig mot beslutet i sin helhet med 
motiveringen att skolorna skall behandlas likvärdigt.  

 
 _______________ 
 
  Expedieras till:  
  Kommunstyrelsen 
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UN § 32  UBF.2013.23  609  
 
Aktuell information  
 
- Förskolekön 
- Barnantal i förskolan 
- Elevantal i grundskolan 
- Elevantal i fritidshemmen 
- Elevantal i gymnasieskolan 
- Elevantal i komvux 
- Initiativ – Trygghetspedagog 
- Lärarnas arbetsbörda 
- Övriga frågor 
- Förslag till nytt reglemente för utbildningsnämnden 
- Kvalitetsrapporter från Örkelljunga Utbildningscentrum 2012/2013 
- Skriftlig utvärderingsrapport – Grundsärskolan i Örkelljunga 
- Skrivelse från rektor Anna Freij, UBF 2013.34 
- Bokelundaskolan 
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UN § 33 UBF.2011.49  610  
 
Delegationsärenden  
 

 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att      lägga anmälningarna av delegationsbeslut till handlingarna. 
   

                                   ____________ 
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