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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 46 UBF.2021.5 609

Aktuell information

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Ordföranden och Utbildningsförvaltningen informerar.

____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 47 KLK.2020.488 00

Motion från Christer Unosson, KD - Utöka
barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem
(Pedagogisk omsorg)

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla
motionen i sin helhet.

Sammanfattning
Christer Unosson har för Kristdemokraterna 2020-12-03 inlämnat
följande motion:

”Utöka barnomsorgen i Örkelljunga med familjedaghem (pedagogisk
omsorg)

I september fattade kommunfullmäktige beslut om att Örkelljunga
kommun skall utreda möjligheter till fler barnomsorgsformer.
Familjedaghem eller pedagogisk omsorg som det numera heter, är en
omsorgsform som inte behöver utredas för att inrättas. Alla kommuner
har redan denna möjlighet. Under förutsättning att lämpliga personer
med rätt kompetens anmäler sitt intresse kan pedagogisk omsorg
erbjudas till föräldrarna relativt skyndsamt.
Vi kristdemokrater menar att det nu är dags att ta tag i denna fråga och
inrätta pedagogisk omsorg i Örkelljunga kommun för att ge föräldrar
och barn valfrihet. Vi anser att familjedaghem bör vara en självklar del i
barnomsorgsutbudet i vår kommun.
Vi tror att det är mer än 10 år sedan som familjedagverksamheten
upphörde på grund av att familjedagbarnvårdarna slutade och inga nya
kunde rekryteras.

Vi yrkar därför
att fullmäktige beslutar
ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att etablera pedagogisk omsorg
i Örkelljunga kommun.”

Utbildningschef Kristian Lindgren har svarat på motionen i form av en
tjänsteskrivelse.

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott

4(16)



Sammanträdesprotokoll 2021-06-03
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla
motionen i sin helhet.

Thomas Johansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras och att en
undersökning först genomförs bland kommuninvånarna om vilket
intresse som finns att nyttja pedagogisk omsorg,
samt att en undersökning först genomförs bland kommuninvånarna om
vilket intresse som finns att bedriva pedagogisk omsorg.

Gunilla Edman (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen
i sin helhet.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Votering begärs och genomförs genom upprop där den som röstar för att
ärendet ska återremitteras röstar Ja och den som röstar för att ärendet
ska avgöras idag röstar Nej.
Ja-röster avges från Thomas Johansson (C) och Jon Strömberg (M).
Nej-röster avges från Anneli Eskilandersson (SD), Emily Haydari (SD)
och Gunilla Edman (S).
Ärendet ska därmed avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på de två kvarvarande yrkandena och
finner arbetsutskottet har beslutat enligt Gunilla Edmans (S)
avslagsyrkande.

Votering begärs och genomförs genom upprop där den som röstar för
Gunilla Edmans (S) avslagsyrkande röstar Ja och den som röstar för
Anneli Eskilanderssons (SD) bifallsyrkande röstar Nej.
Ja-röster avges från Gunilla Edman (S) och Jon Strömberg (M).
Nej-röster avges från Thomas Johansson (C), Anneli Eskilandersson
(SD) och Emily Haydari (SD).
Därmed har Anneli Eskilanderssons (SD) bifallsyrkande vunnit och
arbetsutskottet beslutar således att föreslå Utbildningsnämnden att
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Anneli Eskilandersson (SD), Emily Haydari (SD), Sebastian
Stjärneblad (KD) och Helena Vestman (KD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Thomas Johansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras och att en
undersökning först genomförs bland kommuninvånarna om vilket
intresse som finns att nyttja pedagogisk omsorg,
samt att en undersökning först genomförs bland kommuninvånarna om
vilket intresse som finns att bedriva pedagogisk omsorg.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar avslag på ThomasJohanssons (C)
återremissyrkande.

Gunilla Edman (S) yrkar att Utbildningsnämnden ska föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Birgit Svensson (MP) yrkar bifall till Gunilla Edmans avslagsyrkande.

Jon Strömberg (M) yrkar bifall till Thomas Johanssons (C)
återremissyrkande med tillägget att en prisbild läggs till.
Monica Bencsik (M) yrkar bifall till Thomas Johanssons
återremissyrkande med Jon Strömbergs (M) tillägg.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att
ärendet ska återremitteras enligt Thomas Johanssons (C)
återremissyrkande.

Votering begärs och genomförs genom upprop, där den som röstar för
återremiss röstar Ja och den som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar Nej.

Ja-röster avges från Birgit Svensson (MP), Thomas Johansson (C),
Gunilla Edman (S), Monica Bencsik (M) och Jon Strömberg (M).

Nej-röster avges från Anneli Eskilandersson (SD), Emily Haydari (SD),
Sebastian Stjärneblad (KD), Michael Bengtsson (SD), Helena Vestman
(KD) och Stefan Svensson (SD).

Ärendet ska därmed avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Gunilla Edmans (S)
avslagsyrkande.
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Votering begärs och sker genom upprop där den som röstar för Gunilla
Edmans (S) yrkande röstar Ja och den som röstar för arbetsutskottets
förslag röstar Nej.

Ja-röster avges från Birgit Svensson (MP),Gunilla Edman (S), Monika
Bencsik (M) och Jon Strömberg (M).

Nej-röster avges från Anneli Eskilandersson (SD), Thomas Johansson
(C), Emily Haydari (SD), Sebastian Stjärneblad (KD), Michael
Bengtsson (SD), Helena Vestman (KD) och Stefan Svensson (SD).

Utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Unosson.pdf
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 12
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från (KD) Utöka barnomsorgen i
Örkelljunga med familjedaghem (Pedagogisk omsorg).pdf
Protokoll 2021-05-26 - UNAU § 26

____________

Expedieras till:
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 48 UBF.2021.42 610

Tockarps skolas lokaler

Utbildningsnämnden beslutar att meddela Kommunstyrelsen och
Fastighetsenheten att Utbildningsförvaltningen inte kommer att ha
användning av Tockarps skolas lokaler från och med höstterminen
2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-04 § 104 att från och med
höstterminen 2021 stänga Tockarps skola och att eleverna på Tockarps
skola då flyttas till von Reisers skola.

Eftersom skolan stängs har Utbildningsförvaltningen inte användning
för skolans lokaler.

Med anledning av detta beslutet föreslår Utbildningsförvaltningen att
Utbildningsnämnden beslutar enligt följande:
Utbildningsnämnden meddelar Kommunstyrelsen och fastighetsenheten
att nämnden inte kommer att ha användning för lokalerna i Tockarps
skola från och med höstterminen 2021.

Ärendets behandling i arbetsutskottet
Ordförande Jon Strömberg (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden besluta att meddela Kommunstyrelsen och
Fastighetsenheten att Utbildningsförvaltningen inte kommer att ha
användning av Tockarps skolas lokaler från och med höstterminen
2021.
Ordföranden finner att arbetsutskottet har beslutat enligt hans förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tockarps skolas lokaler.pdf
Protokoll 2021-05-26 - UNAU § 27

____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Mathias Svensson, fastighetschef
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 49 UBF.2021.45

Initiativ i Utbildningsnämnden från rödgröna gruppen -
komvux

Utbildningsnämnden beslutar att möjligheten att söka till
vuxenutbildning trots att man inte ännu fyllt 20 år införs för de
elever som tar studenten i år, för ansökan läsåret 2021/22.

Sammanfattning
Leif Svensson (S) har 2021-05-18 för rödgröna gruppen inlämnat
följande initiativ:

"Initiativ/ Rödgröna gruppen
P.G.A. konsekvenserna av fjärr- och distansundervisning som särskilda
skäl vill vi betrakta elever folkbokförda i Örkelljunga och som varit
inskrivna i gymnasieskolans åk 3 och åk 4 2020-2021 som behöriga, att
även innan att även innan de fyllt 20 år söka kurser inom den
kommunala vuxenutbildningen för att fullfölja eller komplettera sina
tidigare gymnasiestudier. Viktigast i vårt beslut är att de om inte
slutfört, avbrutit och fångats upp av KAA osv, kan fortsätta sina studier
inom vux utan uppehåll. De har inte förtur och garanterad plats, men
betraktas som behöriga.

Vi vill
Att frågan snabbutredes
Att möjligheten snarast införes i Örkelljunga Kommun

Vi hänvisar till 20 § 20 kap. Skollagen.”

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott
Ordförande Jon Strömberg (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar att
initiativet snabbutreds och kompletteras med konsekvensanalys och
kostnadsbild.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden
Ordförande Jon Strömberg (M) föreslår att möjligheten att söka till
vuxenutbildning trots att man inte ännu fyllt 20 år införs för läsåret
2021/22. Det gäller de elever som tar studenten i år.
Anneli Eskilandersson (SD), Sebastian Stjärneblad (KD), Helena
Vestman (KD), Thomas Johansson (C), Birgit Svensson (MP), Monica
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bencsik (M), Gunilla Edman (S) yrkar bifall till Jon Strömbergs (M)
förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enhälligt enligt Jon Strömbergs (M)
yrkande.

Beslutsunderlag
Initiativ i Utbildningsnämnden - komvux.pdf
Protokoll 2021-05-26 - UNAU § 28
Tjänsteskrivelse – initiativ från rödgröna gruppen om
vuxenutbildningen.pdf
____________
Expedieras till:
Charlotta Eroldsson, rektor Utbildningscentrum

10(16)



Sammanträdesprotokoll 2021-06-03
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 50 UBF.2021.46

Initiativ i Utbildningsnämnden från KD - förskola och
fritidshem i Skånes Fagerhult

Utbildningsnämnden beslutar att avslå initiativet i sin helhet.
Utbildningsnämnden beslutar också att Utbildningsförvaltningen
ska ta reda på hur öppethållandet ska kunna lösas till nästa
sommar.

Sammanfattning
Måns Sjödahl och Sebastian Stjärneblad har för Kristdemokraterna
2021-05-19 inlämnat följande initiativ:
”Örkelljunga kommun består av flera tätorter där Skånes Fagerhult är
näst största orten i kommunen. Vi anser att vi bör kunna bedriva
samhällsservicen även utanför Örkelljunga tätort året runt, även på
sommaren. För oss är det viktigt att prioritera hela kommunen.
Därav önskar vi ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att:
Snarast möjligt tillse möjlighet till förskola och fritids i Skånes
Fagerhult under veckorna 28-31.”

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott
Jon Strömberg (SD) yrkar att initiativet snabbutreds och kompletteras
med en konsekvensanalys och kostnadsbild. Detta ska även gälla för
Åsljunga och Eket.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden
Sebastian Stjärneblad (KD), Helena Vestman (KD) och Gunilla Edman
(S) yrkar bifall till initiativets att-sats.
Jon Strömberg (M) yrkar avslag på initiativet i sin helhet.
Emily Haydari (SD) tilläggsyrkar att Utbildningsnämnden ger i uppdrag
till förvaltningen att förse de fyra veckorna (v.28-31) med pedagogisk
omsorg som alternativ.
Anneli Eskilandersson (SD), Michael Bengtsson (SD) och Stefan
Svensson (SD) yrkar bifall till Emily Haydaris (SD) yrkande.
Monica Bencsik (M) yrkar bifall till Jon Strömbergs avslagsyrkande.
Birgit Svensson (MP) yrkar bifall till initiativets att-sats med
tilläggsyrkandet att förvaltningen tar reda på hur öppethållandet kan
lösas till nästa sommar.

Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att
Utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med hans eget
avslagsyrkande.
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Votering begärs och sker genom upprop där den som röstar för
avslagsyrkandet röstar Ja och den som röstar för bifallsyrkandet röstar
Nej.

Ja-röster avges från Anneli Eskilandersson (SD), Thomas Johansson
(C), Emily Haydari (SD), Michael Bengtsson (SD), Stefan Svensson
(SD) och Jon Strömberg (M).

Nej-röster avges från Birgit Svensson (MP), Sebastian Stjärneblad
(KD), Gunilla Edman (S), Monica Bencsik (M) och Helena Vestman
(KD).

Därmed har avslagsyrkandet vunnit och Utbildningsnämnden beslutar
således att avslå initiativet i sin helhet.

Nämnden har även två tilläggsyrkanden att ta ställning till.

Ordföranden ställer frågan om det är nämndens mening att bifalla eller
avslå Birgit Svenssons (MP) tilläggsyrkande och finner att
Utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om det är nämndens mening att bifalla eller
avslå Emily Haydaris (SD) tilläggsyrkande och finner att
Utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Sverigedemokraterna anmäler följande protokollsanteckning:

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 juni 2021, avseende
Kristdemokraternas initiativ om att tillse möjlighet till förskolan och
fritids i Skånes Fagerhult under veckorna 28–31, yrkade vi avslag på
initiativet. Vi bedömde att förslaget till lösning inte var optimalt. Detta
eftersom det berörde få barn (1–2 st.) och att ha förskolan öppen för det
antal barn under fyra veckor är inte ekonomiskt försvarbart.
I ljuset av detta har vi också en jämlikhetsprincip att förhålla oss till.
Vilket innebär att den möjligheten ska också finnas i andra tätorter i vår
kommun, även om det gäller få barn. Detta är inte hållbar.
Däremot yrkade vi på att utbildningsnämnden ska ge uppdrag till
förvaltningen att förse dem fyra veckorna med pedagogisk omsorg
(dagbarnvårdare). Detta är ett bra och hållbart förslag till lösning.
Vi menar på att alla våra medborgare ska ha tillgång till den service
som de betalar för. Dessvärre ser det inte riktigt ut så idag. Våra små
tätorter drabbas eftersom det inte går att driva en verksamhet med få
barn, då det inte är ekonomiskt hållbar. Därför driver vi frågan om
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) som en lösning till den utmaning
som våra småorter handskas med.

Beslutsunderlag
Initiativ i Utbildningsnämnden från KD - förskola och fritidshem i
Skånes Fagerhult.pdf
Protokoll 2021-05-26 - UNAU § 29
Tjänsteskrivelse - initiativ från (KD) förskola och fritidshem i Skånes
Fagerhult.pdf

____________

Expedieras till:
Utbildningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 51 UBF.2021.47 042

Investeringsbudget Utbildningsnämnden 2021

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsbudgeten
för 2021.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
investeringsbudget för 2021.

Utbildningschefen föredrar ärendet.

Ordförande Jon Strömberg (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå
Utbildningsnämnden att godkänna investeringsbudgeten för 2021. Han
finner att arbetsutskottet har beslutat enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till investeringsbudget Utbildningsnämnden 2021.pdf
Protokoll 2021-05-26 - UNAU § 30

____________

Expedieras till:
Kristian Lindgren, utbildningschef
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 52 UBF.2021.14 610

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller
annan kränkande behandling

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna om
ärenden rörande diskriminering och annan kränkande behandling
2021-04-01--2021-04-30 till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningsstrategen föredrar ärendet. Anmälningar om ärenden
rörande diskriminering och annan kränkande behandling presenterades
under sammanträdet.

____________
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 53 UBF.2021.13 610

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2021-05-01--2021-05-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningsstrategen föredrar ärendet. Anmälningar av
delegationsbeslut finns tillgängliga och presenteras under
sammanträdet.

Följande delegationsbeslut har fattats under maj månad:

Delegations-
rum

Beslut Delegat Datum

C.4 Återbetalning av barnomsorgsavgift Utbildningschef 2021-05-10
C.3 Förlängning av hyresavtal paviljong Rapphönan Utbildningschef 2021-05-25
E.5 Förlängning av utökad vistelsetid på förskolan Rektor 2021-05-28
D.7 Anmälan av kränkande behandling Mårdenskolan Rektor 2021-05-20
D.7 Anmälan av kränkande behandling Mårdenskolan Rektor 2021-05-20
D.7 Anmälan av kränkande behandling Mårdenskolan Rektor 2021-05-31
D.7 Anmälan av kränkande behandling Mårdenskolan Rektor 2021-05-31
D.7 Anmälan av kränkande behandling Mårdenskolan Rektor 2021-05-31

____________
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