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UNAU § 24       UBF.2013.67 042  
 
Budget 2014 - EFP 2015-2016. 
 
Utbildningschefen initierar en diskussion inför budgetprocessen 2014 
samt informerar om tidsplanen för denna. 

 
  
Arbetsutskottet mottar informationen. 

 
____________ 
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UNAU § 25  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. 
 
Arbetsutskottetet beslutade 2012-12-13, § 112 att uppdra till 
utbildningschefen att bereda ärendet och redovisa detta vid 
arbetsutskottets sammanträde i mars. 
 
Gymnasiechefen redogör för ärendet och redovisar förändrade siffror för 
antalet elever som sökt omvårdnadsprogrammet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Initiativ - Omvårdnadsprogrammet, UBC Örkelljunga  2012-12-10 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att ge utbildningschefen i uppdrag att kvalitetssäkra de nya             

söksiffrorna för omvårdnadsprogrammet, 
 
att utan eget förslag överlämna ärendet till utbildningsnämnden.

  
 
____________ 
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UNAU § 26 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Initiativ Servera barn och ungdomar ekologisk och närodlad mat i 
förskolan och skolan 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 

 
att ge utbildningschefen i uppdrag att vid utbildningsnämndens 

sammanträde, informera om tidigare beslut i frågan. 
    

 
____________ 
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UNAU § 27 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. 
 
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. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 

   

Justerandes signatur 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande                                         6 
 

 

 
 
 
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. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Roy Ekstrand 2013-01-18  
 
 
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden beslut 
 
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. 
 
__________ 
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UNAU § 28 UBF.2011.233 600  
 
Utvärdering av politikerträffar med elevråden 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott träffade under förra mandatperioden 
högstadieskolornas och gymnasieskolans elevråd vid sammanträden som 
var förlagda ute på skolorna. En utvärdering av detta gjordes i slutet av 
mandatperioden. Av denna framkom att såväl elever som politiker ansåg 
att mötena hade varit värdefulla. Utbildningsnämnden beslutade därför 
att rekommendera den nya nämnden att fortsätta dialogen med elevråden 
i någon form. 
 
Trainee, Sara Boström, informerade om ungdomsdemokratiarbete och 
gav exempel från olika kommuner vid arbetsutskottets sammanträde 
20122-10-20, § 63. 
 
Arbetsutskottet har därefter behandlat ärendet 2011-10-20, § 63 samt 
2011-11-17, § 72 och beslutade då 
 
att ge utbildningschefen i uppdrag att tillsammans med förvaltningens 

trainee, Sara Boström, göra en utvärdering av elevinflytandet på 
kommunens skolor. I utvärderingen skall också en uppföljning av 
tidigare utvärderingar på området göras, 

 
att uppdraget skall redovisas senast vid arbetsutskottets sammanträde 

i jun i 2012, 
 
att arbetsutskottet under våren skall träffa elevråden på kommunens 

högstadieskolor och gymnasieskola. 
 
Arbetsutskottet har vidare behandlat ärendet 2012-09-13, § 74 och 
trainee Sara Boström redogjorde då för uppdraget. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2012-10-04, § 104  
 
att  godkänna rapporten, 
 
att ge arbetsutskottet i uppdrag att arbeta vidare med att utöka barns 

och ungdomars inflytande. 
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Beslutsunderlag 
Elevinflytande Örkelljunga kommun våren 2012 
  
 
Ordföranden informerar om att det i beredningsdiskussioner med honom, 
utbildningschefen, förvaltningsstrategen och fritidsgårdsföreståndaren 
framkommit tre möjliga vägar för ett utökat elevinflytande. 
 

- En facebooksida 
- Uppdrag till gymnasieelever att utarbeta förslag till 

inflytandeprocesser 
- Ett elevnätverk  

 
Ordföranden ämnar jobba vidare med ideérna i beredningsgruppen och 
återkommer med förslag till arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet mottar informationen. 

 
   
 
____________ 
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UNAU § 29 UBF.2012.48 042  
 
Ekonomisk uppföljning  
 
Föreligger ekonomisk uppföljning för 2013-01-01 - 2013-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per den 28 februari 2013, se bilaga. 
  
 
 
 
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden  
 
att godkänna redovisningen    
 
____________ 
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UNAU § 30 UBF.2013.23 609  
 
Aktuell information 
 
- Utvärderingsrapport – Förskolorna i Örkelljunga kommun 
- Information om fastighetsfrågor, KSAU 2013-02-27, § 35 
- Gymnasievalet – Analys av intagningssiffrorna för hösttermien 2013 
- Skolinspektionen – Regelbunden tillsyn i Örkelljunga kommun 
- Naturbruksgymnasiet 
- Gymnasierektorstjänsten 

 
                                      __________ 
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