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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 68 UBF.2019.2 610

Ekonomisk uppföljning

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska och
månadsvisa uppföljningen.

Sammanfattning
Föreligger ekonomisk och månadsvis uppföljning per 2019-05-31
Utbildningschef Ingela Ström och Richard Johnsson, Serkon, föredrar
ärendet.

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-20,
§ 33, och lämnar följande förslag till beslut:
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska och
månadsvisa uppföljningen.

Beslutsunderlag
UN maj.pdf
Månadsvis uppföljning, maj.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stefan Christensson, kommunchef/ekonomichef
Anna Lindström, redovisningschef
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 69 UBF.2019.198 042

Delårsrapport Utbildningsnämnden 2019

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för år
2019.

Sammanfattning
Utbildningschef Ingela Ström och controller Richard Johnsson har
upprättat förslag till delårsrapport per 2018-06-30.

Ingela Ström och Richard Johnsson föredrar ärendet.

Viktiga händelser under året

Ändrat programutbud på gymnasieskolan läsåret 2020/2021. Beslutet
innebär att Fordons- och Transport programmet ska fasas ut fr. o. m.
höstterminen 2019 och att årets antagning till Fordons- och Transport
programmet stoppas.

Hälsoförskolan står klar för att ta emot förväntansfulla barn och
personal under augusti månad.

En Hälsopedagog är anställd under 3 år för att tillsammans med övrig
personal, driva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Utbildningsförvaltningen har beviljats bidrag från Skolverket till
projektet Nyanländas lärande, 4,7 miljoner. Projektet ska pågå under 3
år.

Beslut har tagits om inrättande av organisation med gemensam
förvaltningschef för socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Beslut har tagits om inrättande av biträdande utbildningschef.

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter

Andelen barn och elever i förskolan och grundskolan ökar varför en
plan för att möta kommande behov måste tas fram.

Utbildningsförvaltningen måste fokusera på att höja resultaten i skolan.
En förutsättning för att den eftergymnasiala utbildningen ska öka i
kommunen är att eleverna går ut gymnasieskolan med goda
studieresultat.

I Örkelljungas skolor har antalet barn med neuropsykologiska
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

funktionsnedsättningar (NPF) ökat markant. Dessa barn måste få rätt
stöd och rätt bemötande. Detta kräver stora kunskaper hos pedagog och
rektor. Vidare behöver elevhälsans olika kompetenser komma in och
arbeta förebyggande, så att vi ska kunna möta barn med NPF på rätt
sätt.

Vi konstaterar även att antalet familjehemsplacerade barn har ökat
markant i kommunen. Många av dessa barn kommer till Örkelljungas
skolor i sina tidiga tonår och det krävs stora insatser från pedagoger
och annan skolpersonal för att stödja dessa barn och ungdomar så att de
kan ta tillvara på sin utbildning.

Vi konstaterar också att antalet elever som går i grundsärskolan har
fördubblats de senaste åren. Idag vistas huvuddelen av grundsärskolans
elever i Beringskolans lokaler. Kungsskolans lokaler behöver ses över
avseende funktionalitet för de barn som ska ha sin högstadietid där.
Redan nu funderar vi över hur vi ska kunna erbjuda dessa barn en bra
gymnasieskola i vår kommun.

Ett annat prioriterat område är samarbetet med socialförvaltningen.
Detta samarbete måste stärkas och utvecklas. Vi har många barn och
familjer i vår kommun som behöver ett gott stöd av båda
verksamheterna. Ett förebyggande och främjande arbete från samtliga
förvaltningar behövs för att trygga dessa barns framtid. Där blir
fältverksamheten ett sätt att fort fånga upp barn och ungdomar. Den
nya organisationen med gemensam chef för socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen måste leda till en bra samverkan där barn och
föräldrar tidigt får det stöd som behövs för att förebygga och främja
möjligheten till ett bra liv. Rätt insats vid rätt tidpunkt gynnar den
enskilde och nyttjar kommunens resurser på bästa sätt.

De barn som tidigare varit asylsökande men som nu fått permanent
uppehållstillstånd kommer att behöva stöd ”utöver det vanliga”, inom
ramen för klassen, avseende studiehandleding på modersmål, svenska
som andraspråk och modersmålsundervisning. Detta kommer att vara
en utmaning under åtskilliga år framöver både för grundskolan och för
gymnasieskolan. Utöver detta är andelen som har rätt till SFI stor. Att
hantera detta inom befintlig ram ställer stora krav på hela
organisationen. Här ser vi att projektet Nyanländas lärande som
Skolverket har beviljat och bekostar kommer bidra till bättre
förutsättningar för att nå högre resultat. Projektet kommer gå som en
röd tråd genom öppna förskolan, förskolan, grundskolan, gymnasiet
och vuxenutbildningen/SFI. Målet är goda studieresultat som leder till
arbete eller fortsatta studier och en naturlig integrering i samhället.

I dagsläget är det också svårt att rekrytera lärare och förskollärare och
så kommer det att vara i många år framöver. Detta påverkar lärarnas

5(20)



Sammanträdesprotokoll 2019-08-15
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

lönekrav och medför en lönekarusell som vi tidigare aldrig varit i
närheten av. Byte av arbetsgivare kan för den enskilda läraren ofta
innebära en löneökning på omkring 5 000 kronor, ibland ännu mer, per
månad. En utmaning som följer av detta är hur vi tar hand om de
medarbetare som väljer att stanna kvar hos oss och som därmed får en
lön som är betydligt lägre än den som kommunens nyanställda lärare
får. Det kommer vara viktigt att kommunen erbjuder sina anställda
goda fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Redan idag blir
konsekvenserna att för att hålla sin budget måste verksamheterna
minska sin personalstyrka.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019 Utbildningsnämnden

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 70 KLK.2019.114 622

Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet

Utbildningsnämnden beslutar att som yttrande till
kommunfullmäktige över motionen "Bättre kost i kommunens
verksamhet" översända skrivelsen från kostchef Roland Renteria.
Av skrivelsen framgår bl a att kostenheten i dagens läge inte kan
erbjuda en alternativ maträtt, t ex en vegetarisk rätt varje dag på
grund av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning
Anneli Eskilandersson och Stefan Svensson har för
Sverigedemokraterna 2019-02-06 inlämnat följande motion:

”Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.
Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kost på
grund av religiösa skäl, när det redan finns kost som är bra och som
individen kan äta.

Idag har dock övriga partiers önskan om mer mångfald gjort maten och
tillagningen betydligt mer komplicerad och därmed fördyrat
tillagningen, vilket tar resurser från annan viktig verksamhet. Det finns
över 4000 olika religioner i världen och många av dem har olika regler
och föreställningar kring vilken mat som är lämplig att äta för deras
följare. Mångfald kan inte gärna betyda att enbart anpassning till några
få av dessa religioner är önskvärt och alla förstår att en total anpassning
till alla religioner är näst intill omöjligt och knappast önskvärt.

Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk. Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa
rätter och ingen behöver förklara sitt val utifrån etik eller moral.
Kommunen lever också upp till kravet att erbjuda alla en bra kost.

Med anledning av problematiken med fördyrande religiös kost, yrkar vi
Sverigedemokrater följande:

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommun ska vara utan
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

alternativa kötträtter av religiösa skäl.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-03-13, § 72, remitterat
motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast 2019-08-21.

Kostchef Roland Renteria har svarat på motionen i form av en
tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse - utredning av motionen

Örkelljungas åtta tillagningskök använder idag sin kapacitet maximalt
och i två av dem är kapaciteten omfattande. Det är krävande att hålla en
hög kvalitet och garantera säkra måltider, eftersom allergikost ökar
ständigt och att kapaciteten och arbetstiden inte har ökat parallellt. I
fem tillagningskök är kocken ensam med all matlagning medan i tre
kök (centralkök) finns det en kock som lagar bara allergikost. De
senaste åren har det varit mycket diskussion om att skolan bör erbjuda
en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag.

Om kostverksamheten hade kapacitet och tid skulle det ha införts en
alternativ maträtt som är vegetarisk för flera år sedan. Senast det
gjordes en större köksombyggnation var för mer än 25 år sedan och
samtidigt har kravet för en mer blandad kosthållning ökat de senaste
åren utifrån samhällsperspektivet. I dagens läge kan kostenheten inte
erbjuda en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-20,
§ 36, och lämnar följande förslag till beslut:

Utbildningsnämnden beslutar att som yttrande till kommunfullmäktige
över motionen "Bättre kost i kommunens verksamhet" översända
skrivelsen från kostchef Roland Renteria. Av skrivelsen framgår bl a att
kostenheten i dagens läge inte kan erbjuda en alternativ maträtt, t ex en
vegetarisk rätt varje dag på grund av begränsad kapacitet och
personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

Utbildningsnämnden beslutar att som yttrande till kommunfullmäktige
över motionen "Bättre kost i kommunens verksamhet" översända
skrivelsen från kostchef Roland Renteria. Av skrivelsen framgår bl a att
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kostenheten i dagens läge inte kan erbjuda en alternativ maträtt, t ex en
vegetarisk rätt varje dag på grund av begränsad kapacitet och
personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
Protokoll 2019-03-13 - KSAU § 72
Protokoll 2019-06-20 - UNAU § 36
Svar på motion från (SD) - Bättre kost i kommunens verksamhet.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

9(20)



Sammanträdesprotokoll 2019-08-15
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 71 UBF.2018.307 611

Extra satsning på årskurs 7 för att öka möjligheten till
goda studieresultat

Utbildningsnämnden beslutar att översända utbildningschefens
tjänsteskrivelse som svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Utbildningschefen har skrivit en tjänsteskrivelse om extra satsning i
årskurs 7, för att öka möjligheten till goda studieresultat.

Utbildningsnämnden beslutade 2018-12-06, § 105, att ställa sig positiva
till tjänsteskrivelsen och översända densamma till Kommunstyrelsen
för vidare behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-16, § 1, att uppdra
åt utbildningsnämnden att presentera:

· en utvärdering av effekterna av de 2.0 mkr som tilldelades
nämnden av kommunfullmäktige under § 83/2017 enligt ärende
"Initiativ från M, KD, C, SPI och L - En bra utbildning och
skola är det viktigaste vi kan ge våra barn (KLK 2017.98), samt

· en utvärdering av skolresultatet för höstterminen 2018.

Redovisningen ska lämnas inför arbetsutskottets sammanträde 2019-04-
10.

Utbildningschefen presenterade utvärderingarna i en tjänsteskrivelse.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-04, § 39, att
utbildningschefens tjänsteskrivelse som svar till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17, § 126, att
återremittera ärendet till utbildningsnämnden, med uppdrag att
presentera en utvärdering av effekterna av de 2,0 miljoner kronorna
som kommunfullmäktige tilldelat utbildningsnämnden och en
utvärdering av skolresultatet för höstterminen 2018.

Utbildningschefen har utformat ett svar på återremissen i form av en
tjänsteskrivelse.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden

Utbildningschef Ingela Ström föredrar ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar att översända utbildningschefens
tjänsteskrivelse som svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Extra satsning på stöd i årskurs 7 för att öka möjligheten till goda
studieresultat.pdf
Protokoll 2018-11-22 - UNAU § 65
Protokoll 2018-12-06 - UN § 105
Protokoll 2019-01-16 - KSAU § 1
Protokoll 2019-03-21 - UNAU § 15
Protokoll 2019-04-04 - UN § 39
Tjänsteskrivelse - svar till KSAU om extra satsning på åk 7.pdf
Protokoll 2019-04-17 - KSAU § 126
Tjänsteskrivelse - Svar till KSAU efter återremiss av ärendet gällande
extra satsning på årskurs 7

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 72 UBF.2019.72 007

Uppföljning av revisionsgranskning - kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete UN

Utbildningsnämnden beslutar att översända svaret från Kristian
Lindgren till revisionen.

Sammanfattning

I februari 2019 fick KPMG i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Örkelljunga kommun att genomföra en uppföljning av granskningen
avseende kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete, som
genomfördes 2016. Örkelljunga kommun svarade på
uppföljningsfrågorna som utmynnade i en uppföljningsrapport från
KPMR. I denna uppföljningsrapport kostateras en del brister och vad
gäller Utbildningsnämndens verksamhetsområde pekas följande brister
ut:

”Vår sammanfattande bedömning är att uppföljningen av
måluppfyllelsen inom introduktionsprogrammen inte är
helt tillfredsställande. Vi kan bland annat konstatera
avsaknaden av en presentation av måluppfyllelse,
exempelvis i tabellformat, relevanta jämförelser samt
analyser kring varför utfallet ser ut som det gör. Vår
bedömning är således att det saknas både tydlig kvantitativ
redovisning och tillräcklig analys.”

Kommunens svar

Kristian Lindgren, biträdande utbildningschef, har skrivit ett svar till
revisionen:

Vi har uppmärksammat de brister som påtalas och kommer att åtgärda
dem under innevarande läsår. Vi kommer att se över hur vi
sammanställer, anslyserar och presenterar resultat så att det blir tydligt
för både skolan och nämnden.

Beslutsunderlag
Svar på uppföljning av revisionsgranskning kommunens
flyktingmottagande, UN
Missiv från revisionen
Rapport - uppföljning av revisionsgranskningar genomförda 2016
Svar till revisionen efter uppföljningsrapport – kommunens
flyktingmottagande
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____________

Expedieras till:
Revisionen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 73 UBF.2019.82 007

Uppföljning av revisiongranskning - resursfördelning
inom grundskolan

Utbildningsnämnden beslutar att översända svaret från Ingela
Ström och Richard Johnsson till revisionen.

Sammanfattning
I februari 2019 fick KPMG i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Örkelljunga kommun att genomföra en uppföljning av granskningen
avseende kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete, som
genomfördes 2016. Örkelljunga kommun svarade på
uppföljningsfrågorna som utmynnade i en uppföljningsrapport från
KPMR. I denna uppföljningsrapport kostateras en del brister och vad
gäller Utbildningsnämndens verksamhetsområde pekas följande brister
ut:

”Det har sedan den tidigare granskningen inte genomförts en
översyn av beräkningsmodellen för beräkning av bidrag till
förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Detta
uppges bero på att kommunen ska gå över till resursfördelning
avseende skolpengen.

Under 2017/2018 diskuterades det enligt uppgift att
genomföra en utredning angående skolpeng. Detta
genomfördes inte av olika anledningar. En anledning uppges
vara att kommunen fick göra en omprioritering av Serkons
insatser till kommunen. Vidare uppges en anledning vara att
bedömningen gjordes att det var klokare att gå fram med en
utredning om skolpeng efter valet 2018.

Sedan den tidigare granskningen har uppföljning av kostnader
per enhet och elev inte införts.”

Kommunens svar

Utbildningschef Ingela Ström och controller Richard Johnsson har
skrivit ett svar till revisionen:

Utbildningsförvaltningen kommer under augusti/september ta fram ett
förslag på skolpeng inom nämnda verksamheter. Tanken är att
resursfördelning inom nämnden med skolpeng ska börja användas år
2020.

En resursfördelning genom skolpeng innebär att ett lika stort belopp
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

fördelas per elev oavsett vilken skolenhet eleven går på. Sedan kan
nämnden besluta om extra tilldelning till enskilda skolenheter. Med
denna modell blir det då tydligt vad kostnaden per elev och skolenhet
är, vilket kan utläsas i utfallet i bokslutet.

Beslutsunderlag
Svar på uppföljning av revisionsgranskning resursfördelning inom
grundskolan
Missiv från revisionen
Rapport - uppföljning av revisionsgranskningar genomförda 2016
Svar till revisionen efter uppföljningsrapport – resursfördelning inom
grundskolan

____________

Expedieras till:
Revisionen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 74 UBF.2019.4 610

Aktuell information

Information från utbildningschef Ingela Ström.

Budgetanvisningar 2020, se medföljande handling.

Information från Kommunstyrelsens arbetsutskott:

· KSAU 2019-06-12, § 167, Besvarande av motion S -
insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen.

Information från Utbildningsnämndens arbetsutskott:

· UNAU 2019-06-20 § 34 - Förutsättningar för
fordonsprogrammet.

· UNAU 2019-06-20 § 35 - Gymnasiskolans programutbud.

Medföljande handlingar
Budgetanvisningar 2020
KSAU 2019-06-12 § 167 Besvarande av motion S - Insynsskydd i
idrottshallarnas duschutrymmen
UNAU 2019-06-20 § 34 - Förutsättningar för fordonsprogrammet
UNAU 2019-06-20 § 35 - Gymnasieskolans programutbud

____________
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UN § 75 UBF.2019.199 609

Övriga frågor från UN 2019-06-13

Emily Haydari (SD) undrar om vi vet hur många av våra elever i våra
skolor som är drabbade av hedersrelaterat våld?
Utbildningschefen svarar på frågan.

Leif Svensson (S) undrar hur man ska gå vidare med resultatet av
LUPP-undersökningen?
Utbildningschefen svarar att vi kommer ha fokusuppföljningsgrupper
på både högstadiet och gymnasiet under höstterminen.

Leif Svensson (S) undrar om vi har sommarskola i kommunen?
Utbildningschefen svara att vi har haft sommarskola på Kungsskolan,
där man också har haft lovskola på höstlov, påsklov och sportlov.

Leif Svensson (S) undrar vad resultatet blev av motionen om
insynsskydd i duschutrymmena?
Utbildningschefen svarar att informationen fanns på aktuell
information.

Gunilla Edman (S) undrar hur det går med ärendet om extra satsning på
årskurs 7?
Se i ärendet som behandlades idag. Återremiss från KSAU som har
svarats idag.

Gunilla Edman (S) undrar hur det ser ut med behörigheten på lärarna
inför 2019/20?
Utbildningschefen svarar att behörigheten är bättre nu än inför förra
läsåret. Det är också lättare att rekrytera behöriga lärare.

Gunilla Edman (S) undrar om systemet SAM finns kvar?
Utbildningschefen svarar att SAM var det system vi hade för vårt
systematiska arbetsmiljöarbete tidigare. Nu har vi ett system som heter
KIA.

Thomas Johansson (C) undrar om man har anställt en obehörig lärare
på Kungsskolan trots att det fanns behöriga sökande?
Utbildningschefen svarar att läraren som anställdes istället har en
nästan färdig lärarutbildning och hade haft eleverna tidigare. Därför
anställdes denne läraren.
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Fråga från Utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-04 som
tidigare besvarats delvis.
Henrik Hammar (M) skulle vilja få information om kommunens
skolpengssystem.
Tidigare har systemet för grundskolan redogjorts för, nu redogör
controller Richard Johnsson för gymnasieskolans system.
____________
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UN § 76 UBF.2019.3 610

Övriga frågor

Leif Svensson (S) undrar om vi har något system för att utbilda
personal i att se signaler på att barn och elever i våra verksamheter är
utsatta för hedersrelaterat våld/hederskultur?

Leif Svensson (S) undrar hur långt man har kommit i behandlingen av
motionen om heltidsmentorer som bifölls i Kommunfullmäktige?

Utbildningschefen svarar på frågorna på Utbildningsnämndens
sammanträde 2019-09-05.

____________

Expedieras till:
UN 2019-09-05
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UN § 77 UBF.2019.41 610

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av
delegationsbeslut 2019-06-01--2019-07-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Fattade delegationsbeslut fanns tillgängliga under sammanträdet.

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden
Förvaltningsstrateg Amanda Cederholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut fattade 2019-06-01--2019-07-31

____________

20(20)


	Protokoll UN 2019-08-15 §(68-77)
	Sid:3 UN § 68 UBF.2019.2
	Sid:4 UN § 69 UBF.2019.198
	Sid:7 UN § 70 KLK.2019.114
	Sid:10 UN § 71 UBF.2018.307
	Sid:12 UN § 72 UBF.2019.72
	Sid:14 UN § 73 UBF.2019.82
	Sid:16 UN § 74 UBF.2019.4
	Sid:17 UN § 75 UBF.2019.199
	Sid:19 UN § 76 UBF.2019.3
	Sid:20 UN § 77 UBF.2019.41

