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Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden

Tid och plats
Beslutande

2021-05-06 - Digitalt sammanträde via Teams kl. 13.30-16.15
Jon Strömberg (M) - ordförande
Thomas Johansson (C) - förste vice ordförande
Anneli Eskilandersson (SD) - andre vice ordförande
Leif Svensson (S) - ledamot
Emily Haydari (SD) - ledamot
Måns Sjödahl (KD) - ledamot
Gunilla Edman (S) - ledamot
Henrik Hammar (M) - ledamot
Michael Bengtsson (SD) - ledamot
Sebastian Stjärneblad (KD) - tjänstgörande ersättare för Helena Vestman § 37
Helena Vestman (KD) - ledamot §§ 38-45
Stefan Svensson (SD) - ledamot

Övriga deltagande

Ersättare som inte tjänstgör: May Bengtsson (SD), Birgit Svensson (MP),
Andreas Johansson (C), Lisa Björk (SD), Sebastian Stjärneblad (KD) §§ 38-45,
Monica Bencsik (M), Tommy Rosenqvist (SD) och Thomas Bjertner (S).
Kristian Lindgren, utbildningschef
Anders Svensson, nämndssekreterare
Charlotta Eroldsson, rektor utbildningscentrum § 37
Matilda Hedén, elevhälsochef § 39
Helena Nord, skolpsykolog § 39
Richard Johnsson, controller Serkon § 41

Justering
Justerare

Emily Haydari (SD)

Plats och tid

Kommunhuset 2021-05-12 klockan 10.30

Justerade paragrafer

§§ 37 - 45

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Anders Svensson
Ordförande
.................................................................
Jon Strömberg
Justerare
.................................................................
Emily Haydari
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-06

Datum för anslag

2021-05-12

Datum för nedtagande

2021-06-03
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Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning
UN § 37
Besök från verksamheterna
UN § 38
Aktuell information
UN § 39
Patientsäkerhetsberättelse 2020
UN § 40
Rapportering av beslut från Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
UN § 41
Ekonomisk uppföljning
UN § 42
Besvarande av motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer
UN § 43
Övergången på Ängelholmsvägen vid Mårdenskolan
UN § 44
Anmälan av delegationsbeslut
UN § 45
Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan
kränkande behandling

3
4
5
6
7
8 - 11
12
13
14
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Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden

UN § 37 UBF.2020.18

609

Besök från verksamheterna
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Charlotta Eroldsson, rektor för utbildningscentrum, berättar om hur
verksamheten påverkats av distansundervisning till följd av pandemin.
Vidare lämnas information om de nationella programmen och SFI.
Arbetet med det politiska uppdraget om att starta upp lärlingsutbildning
pågår. Planeringen pågår inför årets student, som liksom förra året
påverkas av restriktioner.
Charlotte Eroldsson besvarar frågor från nämndens ledamöter och
ersättare.
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden

UN § 38 UBF.2021.5

609

Aktuell information
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Utbildningschefen och ordföranden informerar och besvarar
ledamöternas frågor.
Frågor om följande ämnen besvaras:
·

Om det finns samarbete med och används material från RFSU
(fråga från Kristdemokraterna)

·

Om lässvårigheter (fråga från Sverigedemokraterna)

·

Om ramadans påverkan på elevers skolgång (fråga från
Sverigedemokraterna)

·

Om samarbete mellan ordförandena i socialnämnden och
utbildningsnämnden (fråga från Sverigedemokraterna)

·

Om sommarskola (fråga direkt vid sammanträdet från
Miljöpartiet)

·

Om Tockarps skola (fråga direkt vid sammanträdet från
Centerpartiet)

Information lämnas även om:
·

Lägesrapport avseende covid-19

·

Rekrytering av två rektorer och tillfälliga lösningar fram tills att
rektorerna tillträder

____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

UN § 39 UBF.2021.38

610

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna
patientsäkerhetsberättelsen för år 2020.
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare skriva en
patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå hur arbetet med
patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår.
Det finns en patientsäkerhetsberättelse för 2020 års
patientssäkerhetsarbete beträffande elevhälsans medicinska och
psykologiska insats.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-22 § 18 och föreslår att
nämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för år 2020.
Föredragning
Vid sammanträdet berättar skolpsykolog Helena Nord och
elevhälsochef Matilda Hedén om 2020 års patientsäkerhetsberättelse,
samt svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf
____________
Expedieras till:
Elevhälsochef (för kännedom)
Skolpsykolog (för kännedom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(14)

Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden

UN § 40 UBF.2021.11

610

Rapportering av beslut från Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 8 att till renovering av
Södergården bevilja 85 miljoner kronor enligt kommunens
fastighetsinvesteringsplan fördelat på 30 miljoner kronor 2021 och 55
miljoner kronor 2022. Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja
30 miljoner kronor för ombyggnad och ny länkbyggnad till ett
funktionellt och modernt särskilt boende på Södergården, fördelat på
fem miljoner kronor 2022 och 25 miljoner kronor 2023. Mot beslutet
reserverade sig socialdemokraternas ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 9 att avslå motion om
äldreboende på Lycksta äng. Mot beslutet reserverade sig
socialdemokraternas ledamöter.
Beslutsunderlag
Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling - Helhetsgrepp
vad gäller särskilt boende - renovering av Södergården m.m..pdf
Besvarande av motion (S) - Det nya äldreboendet på Lycksta äng.pdf
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

UN § 41 UBF.2021.39

Ekonomisk uppföljning
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
uppföljningen för perioden 2021-01-01--2021-03-31.
Sammanfattning
Det finns en ekonomisk uppföljning perioden 2021-01-01--2021-03-31.
Prognosen i uppföljningen är att utbildningsnämnden kommer att gå
med 2,2 miljoner kronor i överskott år 2021.
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-22 § 20 och föreslår att
nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden 202101-01--2021-03-31.
Föredragning
Vid sammanträdet berättar controller Richard Johnsson om
uppföljningen, samt redovisar prognosen för respektive
verksamhetsområde och för skolenheterna.
Beslutsunderlag
UN budgetuppföljning per 2021-03-31.pdf
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

UN § 42 KLK.2019.466 60

Besvarande av motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer
Utbildningsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast möjligen starta
pedagogisk omsorg (familjedaghem, i enlighet med 25 kapitlet 2
och 10 §§ skollagen) i Örkelljunga kommun.
Leif Svensson (S) och Gunilla Edman (S) reserverar sig mot den del av
beslutet som framgår av andra stycket enligt ovan.
Sammanfattning
Emily Haydari (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) lämnar
2019-09-19 in följande motion:
"Vi Sverigedemokraterna anser att det är självklart att "barnomsorg"
omfattar såväl föräldrarnas omsorg om barnet i det egna hemmet, som
förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ, barnflicka eller andra
alternativa former. Det måste ges ekonomiska möjligheter för de
föräldrar som önskar, att själva ge de egna barnen omsorg och kunskap
medan de är små. Föräldrarna är de första lärarna i det livslånga
lärandet, och har ett mångårigt ansvar. Hemmet är ofta en plats för
lärande och har större pedagogisk roll för barnets fortsatta liv än
förskolan, och skapar fler varaktiga relationer.
Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.
Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och
språkcentra fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte
har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
- Att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer"
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-04 återsända motionen till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att
kommunfullmäktige fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill
säga om en utredning ska göras eller inte.
Kommunfullmäktige beslutar 2019-12-16 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges
ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-01-22 att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast 2020-06-17.
Utbildningsnämnden föreslår 2020-06-04 kommunfullmäktige besluta
bifalla motionen.
Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-02 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande i ärendet, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen.
Kommunfullmäktige bifaller 2020-09-28 kommunstyrelsens förslag till
beslut.
En utredning om möjligheter till fler barnomsorgsformer har
genomförts. Denna presenterades på utbildningsnämndens arbetsutskott
2021-01-14.
Arbetsutskottet beslutade då att återremittera ärendet till
utbildningsförvaltningen för att utreda huruvida det skulle vara möjligt
att införa vårdnadsbidrag i någon form.
Utredning om det finns möjlighet att införa vårdnadsbidrag i
någon form
Som det beskrivits i den utredning som presenterades på arbetsutskottet
2021-01-14 fanns det tidigare en möjlighet i lagstiftningen för
kommuner att ha ett vårdnadsbidrag. Detta bidrag innebar att en
vårdnadshavare mot viss ersättning kunde stanna hemma längre med
sitt barn, under tiden barnet var 1–3 år.
I 2 kap. 3 § kommunallagen stadgas den kommunala
likställighetsprincipen, som innebär att en kommun ska behandla alla
sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Det finns även en princip som innebär att en kommun inte får lämna
understöd till enskild utan att det finns stöd i lag. Denna princip går inte
att utläsa ut kommunallagen, men framgår av rättspraxis. Det finns till
exempel ett fall som berör just denna fråga, vårdnadsbidrag. I det
aktuella rättsfallet, RÅ 1985 2:79, hade fullmäktige beslutat om att ge
ekonomisk ersättning till barnfamiljer som ombesörjde omsorgen av
barnen på egen hand. Detta beslut upphävdes av domstolen då det stred
mot förbudet mot stöd till enskild.
År 2008 infördes lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag som
innebar att kommuner fick lämna vårdnadsbidrag till enskilda, samt
innehöll information om villkor för att få betala ut vårdnadsbidrag.
Denna lag upphävdes dock 2017-01-01 och sedan dess finns det inte
någon möjlighet för kommuner att lämna vårdnadsbidrag till
vårdnadshavare för att vara hemma med sitt barn.
Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet: 2 kap. 3 §
kommunallagen (likställighetsprincipen) samt principen om förbud möt
understöd till enskild enligt rättspraxis.
Behandlingen i utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-22
Emily Haydari (SD) yrkade att arbetsutskottet ska föreslå
utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast möjligt startar
pedagogisk omsorg i Örkelljunga kommun. Michael Bengtsson (SD)
instämde i yrkandet.
Leif Svensson (S) yrkade avslag på Emily Haydaris (SD) yrkande. Jon
Strömberg (M) instämde i avslagsyrkandet.
Arbetsutskottets föreslag till beslut är att utbildningsnämnden ska
lämna över tjänsteskrivelsen till kommunfullmäktige. Yrkandet från
Emily Haydari (SD) avslogs av arbetsutskottet.
Förslag vid utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-06
Samtliga partigrupper tillstyrker att utbildningsnämnden ska överlämna
tjänsteskrivelsen till kommunfullmäktige.
Emily Haydari (SD) yrkar att utbildningsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att
snarast möjligen starta pedagogisk omsorg (familjedaghem, i enlighet
med 25 kapitlet 2 och 10 §§ skollagen) i Örkelljunga kommun.
Anneli Eskilandersson (SD), Michael Bengtsson (SD), Helena Vestman
(KD) och Stefan Svensson (SD) instämmer i tilläggsyrkandet från
Emily Haydari (SD).
Leif Svensson (S) yrkar att tilläggsyrkandet från Emily Haydari (SD)
ska avslås.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2021-05-06
Utbildningsnämnden
Gunilla Edman (S), Henrik Hammar (M), Thomas Johansson (C) och
Jon Strömberg (M) instämmer i avslagsyrkandet från Leif Svensson
(S).
Beslutsgång
Ordförande inleder med att konstatera att det enbart lämnats bifall till
arbetsutskottets förslag om att överlämna tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag i denna del.
Ordförande konstaterar att det finns motstridiga yrkanden avseende
tilläggsyrkandet. Ordförande ställer tilläggsyrkandet mot avslag, och
finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet
Nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet
Omröstningen utfaller med fem ja-röster och sex nej-röster. Det innebär
att utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Det antecknas att Leif Svensson (S), Thomas Johansson (C), Gunilla
Edman (S), Henrik Hammar (M) och Jon Strömberg (M) röstar ja, samt
att Anneli Eskilandersson (SD), Emily Haydari (SD), Måns Sjödahl
(KD), Michael Bengtsson (SD), Helena Vestman (KD) och Stefan
Svensson (SD) röstar nej.
Beslutsunderlag
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från (SD) om alternativa
barnomsorgsformer, efter återremiss.pdf
Tjänsteskrivelse - Utredning kring fler barnomsorgsformer.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

UN § 43 UBF.2021.37

610

Övergången på Ängelholmsvägen vid Mårdenskolan
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet med
uppdrag till utbildningsförvaltningen att komplettera brevet i
enlighet med nedan angivna punkter.
Utbildningsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att
fatta beslut om brevet efter genomförda kompletteringar.
Sammanfattning
Vid utbildningsnämnden 2021-04-08 beslutade utbildningsnämnden att
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utforma ett öppet brev till
Trafikverket och media, där det ifrågasätts varför det inte görs något åt
övergången på Ängelholmsvägen. Det bestämdes att brevet skulle
presenteras på sammanträdet 2021-05-06.
Ett förslag till brev har utarbetats och överlämnats till nämnden.
Nämndens behandling
Utbildningsnämnden diskuterar det utsända förslaget. Diskussionen
utmynnar i att några ändringar och tillägg ska göras, samt att
arbetsutskottet därefter får fatta beslut om brevet.
Följande ändringar och tillägg noteras:
·

Brevet ska dateras och innehålla diarienummer

·

Lyfta fram om Trafikverkets skyldigheter att ordna säkra
skolvägar

·

Framhålla att dagens situation leder till olycksrisker

·

Önskemål om att brevet även ska sändas till kommunstyrelsen
för kännedom

Beslutsunderlag
Brev till Trafikverket och media om övergången på Ängelholmsvägen
vid Mårdenskolan.pdf
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-20
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

UN § 44 UBF.2021.13

610

Anmälan av delegationsbeslut
Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2021-04-01--2021-04-30 till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av delegationsbeslut under perioden 2021-04-01--202104-30.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Delegationsrum
D.1
C.4
K.6
C.10
C.10
G.10
E.5
D.7
D.7
D.7

Beslut
Tjänstledigheter (3 st)
Återbetalning av barnomsorgsavgifter (2 st)
Inackorderingsbidrag gymnasiesärskola
IKE (interkommunal ersättning) grundskola (6 st)
IKE gryndskola (2 st)
IKE IMA gymnasiet Burlöv
Utökad tid på förskolan
Kränkande behandling Bokelundaskolan (2 st)
Kränkande behandling Bokelundaskolan
Kränkande behandling Mårdenskolan
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsdatum
21-04-12
21-04-16
21-04-16
21-04-16
21-04-21
21-04-26
21-04-01
21-04-22
21-04-30
21-04-23
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UN § 45 UBF.2021.14

610

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller
annan kränkande behandling
Utbildningsnämnden beslutar att lägga fyra anmälningarna om
ärenden rörande diskriminering och annan kränkande behandling
till handlingarna, varav tre för perioden 2021-04-01--2021-04-30
och en händelse från 2021-03-15.
Sammanfattning
Följande fyra anmälningar läses upp på sammanträdet:
·

Händelse Bokelundaskolan 2021-03-15, dnr BOKE.2021.2 S

·

Händelse Bokelundaskolan 2021-04-14, dnr BOKE 2021.3 S

·

Händelse Bokelundaskolan 2021-04-20, dnr BOKE.2021.4 S

·

Händelse Mårdenskolan 2021-04-20, dnr MÅRDEN.2021.14 S

____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

