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UNAU § 48 UBF.2013.170 610  
 
Lokalutnyttjandet 
 
Med anledning av den förändrade skolorganisationen och av det som 
framkommit i skolutredningen, föreslår Björn Zorec (FP) att 
utbildningschefen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att 
effektivisera lokalanvändningen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra till utbildningschefen att utreda möjligheterna till att 

effektivisera lokalanvändningen för utbildningsnämndens 
verksamheter. 

 
____________ 
 
Expedieras till: 
Utbildningschefen 
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UNAU § 49 UBF.2011.176 606  
 
Riktlinjer för främjande av likabehandling 
 
Utbildningsnämnden fastställde 2010-04-08 riktlinjer för främjande av 
likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Riktlinjerna reviderades 2011-08-25 för att 
anpassas till den nya skollagen. 
 
Den förvaltningscentrala gruppen som arbetar för att främja arbetet inom 
området har enats om att föreslå vissa justeringar i utbildningsnämndens 
riktlinjer. Syftet är att göra dessa tydligare samt att också involvera 
socialtjänsten i arbetet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling och 
förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
2013-06-10 
Förslag - Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling 
och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling 2013-06-10 
 
 
 

 
                 Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta 

 
att anta reviderade riktlinjer för främjande av likabehandling 

och förebyggande av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 

 
____________ 
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UNAU § 50 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. 
 

 
Beslutsunderlag 
Språkintroduktion 2 - ensamkommande flyktingbarn 2013-06-10 
Språkintroduktion - Arbetsplaner för nyanlända elever 2013-06-10 
 
 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att återremittera ärendet till utbildningschefen för att utreda i 

vilken omfattning kostnaderna för Språkintroduktion – 2 
täcks av elevpengen.   

 
____________ 
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UNAU § 51 UBF.2013.67 042  
 
Budget 2014 - EFP 2015-2016. 
 
Arbetsutskottet har tidigare diskuterat ärendet 2013-03-21, § 24 samt 13-
05-30, § 40. 
 
Rektorerna har inkommit med förslag till prioriteringar och det föreligger 
också kommentarer från Bent-Erik Svensson, IKT ansvarig ang frågor 
som ställdes vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-30. 
 
Utbildningschefen redovisar förslag till verksamhetsmål. 

 
Arbetsutskottet fortsätter diskussionen från föregående sammanträde. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att     fortsätta diskussionen vid sitt nästa sammanträde. 

 
__________ 
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UNAU § 52 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. 

 
Utbildningsnämnden beslutade 2013-03-07, § 29 bifalla initiativet samt 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
socialförvaltningen utarbeta en modell för att få bort skolket och få alla 
elever till skolan och lektionerna samt att arbetet med detta skall 
avrapporteras till arbetsutskottet i juni. 
 
Under ledning av Verksamhets-/utvecklingschefen har en handlingsplan 
för arbetet med ogiltig frånvaro utarbetats. 
 
Verksamhets-/utvecklingschefen redogör för planen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan vid ogiltig frånvaro inom grundskolan 2013-06-10 
 

 
 

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
att     ställa sig bakom handlingsplanen och därmed lägga ärendet 
          till handlingarna. 
 
att  översända ärendet till socialnämnden för kännedom. 
 
___________ 
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UNAU § 53 UBF.2013.145 610  
 
Biträdande rektor 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-30 aktualiserades frågan om 
vi i vår förvaltning också skall kunna ha biträdande rektorer. I dag 
förekommer inte denna tjänstebeteckning i vår skolorganisation. Om 
detta är förenligt med skollagens krav på att det endast får finnas en 
rektor per skola har diskuterats. 
 
Skolverket har uttalat sig i frågan enligt nedan. 
 
En skolenhet kan bara ha en rektor och en elev kan bara kan ha en 
rektor. Den som fullgör rektors uppgifter ska benämnas rektor och 
benämningen rektor ska förbehållas den som har en anställning som 
rektor. 
 
Skolförfattningarna reglerar inte någon annan ledningsfunktion inom en 
skolenhet än rektorn. Under förutsättning att det inte råder några 
oklarheter om vem som uppbär rektorsfunktionen bör begreppet 
biträdande rektor få förekomma. Viktigt är då att det inte, för elever eller 
andra, råder några oklarheter om vem som är rektor. 
 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet. 
 
 
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
att ge utbildningschefen i uppdrag att föreslå en kompletterad 

delegationsordning som medger anställning av biträdande 
rektor. 

 
___________  
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UNAU § 54 UBF.2012.48 042  
 
Ekonomisk uppföljning  
 
Utbildningschefen redogör för den ekonomiska uppföljningen för 
2013-01-01 – 2013-05-31. 
 
 
Arbetsutskottet ser med oro på den ekonomiska utvecklingen samt 
beslutar 
 
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till 

utbildningsnämnden. 
 
att bjuda in gymnasierektorn till arbetsutskottets sammanträde i 

augusti för att informera om ersättningssystemet för 
gymnasieskolan. 

  
____________ 
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UNAU § 55 UBF.2013.146 610  
 
Dokumenthanteringsplan 
 
Utbildningsnämndens nuvarande styrdokument för hantering av sina 
handlingar är ”Arkivbeskriving och arkiveringsplan” – som fastställdes 
2003-02-06 och reviderades 2006-06-15. Nu behövs ett nytt dokument 
som tar med de organisationsförändringar som gjorts härefter samt på ett 
tydligare sätt visar de dokument som finns i organisationen idag. 
 
Ett förslag till en dokumenthanteringsplan för att ersätta nuvarande 
arkivbeskrivning och arkiveringsplan har utarbetats. 
 
Torbjörn Raimosson (C) yrkar bifall till att anta dokumenthanterings- 
planen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag - Dokumenthanteringsplan 2013-06-10 
 
 
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta 

 
att       anta dokumenthanteringsplanen för  
            utbildningsnämndens handlingar.   
 
____________ 
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UNAU § 56 UBF.2013.150 610  
 
Internkontroll - rapport 2012 
 
Nämnden har enligt kommunallagen ansvar för att genom intern kontroll 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  
 
En del av nämndens interna kontroll är den som utbildningsnämnden för 
varje år utser särskilda områden för. 
 
I enlighet med utbildningsnämndens beslut 2012-09-26, § 94, skall 
resultatet av denna interna kontroll för 2012 redovisas.  

 
Denna omfattar områdena: 

 
1.  Individuella utvecklingsplaner. 

 
2.  Kommunens uppföljningsansvar för unga upp till 20 år enl skollagen 
29 kap 9 §. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2012-06-07 § 73, i samband med att 
behandlingen av rapporten från Internkontroll 2011, att ge 
utbildningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för 
arbetet med ungdomar som inte fyllt 20 år, enl Skollagen 29 kap 9. 
 
Utbildningsnämnden godkände sådana riktlinjer vid sitt sammanträde 
2013-06-13, § 62. 
 
Utbildningscentrum arbetar nu i enlighet med dessa riktlinjer och har 
redovisat två rapporter till utbildningsnämnden, 2013-03-15 och 2013-
05-13. 

 
Förvaltningsstrategen har genom vårt program för elevdokumentation 
kontrollerat om det upprättats individuella utvecklingsplaner för samtliga 
elever höstterminen 2012. Resultatet av kontrollen är att det i flera 
klasser brustit i registreringen i det digitala 
elevdokumentationsprogrammet. Individuella utvecklingsplaner är dock 
nu upprättade och rektorerna kommer tillse att registreringen kommer att 
göras. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinjer för arbetet med ungdomar som inte fyllt 20 år, enl. Skollagen 
kap. 9 § 2013-06-11 
Internkontrollplan för 2012 2013-06-11 
Rapport till utbildningsnämnden 2013-03-15 2013-06-11 
Rapport till utbildningsnämnden 2013-05-13 2013-06-11 
 

 
 

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
 
att godkänna redovisningen.    
 
____________ 
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UNAU § 57 UBF.2013.148 606  
 
Föräldraenkät grundskolan vt 2013 
 
För att få en bild av föräldrarnas uppfattning av vår grundskola genomför 
vi årligen en enkät bland vårdnadshavare till eleverna i åk 2, 5 och 8. Ett 
antal frågor riktar sig särskilt till de föräldrar som har barn i 
skolbarnsomsorgen för att också få en bild av hur denna verksamhet 
uppfattas. 

 
En liknande enkät genomförs också bland vårdnadshavare till barnen i 
förskolan.  

  
Föräldraenkäterna i grundskolan genomfördes senast våren 2013. 
Enkäten sändes ut till 250 föräldrar i grundskolan och svarsfrekvensen 
var 73 % (81% 2012). 

  
Enkäten består av ett antal påståenden som föräldrarna skall ta ställning 
till på en femgradig skala, där 1 står för ”Stämmer inte alls” och 5 för 
”Stämmer helt”. Analysen av enkätresultatet bygger på ett medelvärde 
där värden över 3,5 får ses som ett godtagbart resultat, värden över 4 som 
god måluppfyllelse och över 4,5 som mycket god måluppfyllelse. Vi 
eftersträvar dock alltid en ständigt ökande måluppfyllelse och ser därför 
samtliga områden där vi inte når värdet 4 som klart prioriterade 
förbättringsområden. 

 
Det sammanvägda värdet (samtliga frågor) av föräldrarnas omdömen är 
4.25. Motsvarande siffra från förra årets enkät var 4,29 (2011 4,20). 
Trots en marginell minskning av medelvärdet från förra året kan vi 
konstatera att vi lyckas ligga kvar på en nivå för föräldrarnas nöjdhet som 
får anses som klart tillfredsställande. Några områden får ett värde under 
4 och måste därför bli föremål för målmedvetet utvecklingsarbete. Dessa 
områden är personalens förmåga att alltid reagera om någon skulle bli 
mobbad (3,94), skolans sätt att informera om arbetet mott mobbning och 
annan kränkande behandling (3,97), skolans förmåga att stärka elevernas 
självförtroende (3,89), elevinflytande över skolans verksamhet (3,64) 
samt föräldramötenas kvalitet (3,67). 

 
Enkätresultaten redovisas för varje fråga dels som ett resultat för hela 
kommunen men också på detaljnivå för varje skola. 
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Beslutsunderlag 
Föräldraenkät grundskolan vt 2013 2013-06-10 
 

 
 

Arbetsutskotet föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
 
att     godkänna redovisningen    
 
____________ 
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UNAU § 58 UBF.2013.23 609  
 
Aktuell information 
 
- Skrivelse angående elevboende för eleverna på 

orienteringsprogrammet vid Örkelljunga Gymnasium. 
 

- Svar från Sulev Pull, Örkelljungabostäder AB, angående anhållan om 
en kalkyl för ett alternativ för elevboende. 

 
 

- Allhallen 
 

                                      ____________ 
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UNAU § 59 UBF.2011.17 059  
 
Kurser och konferenser 
 
Politikerutbildning 2013-06-24 – Verksamhetsutveckling. 
 

                                        __________ 
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