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Nr Ärenderubrik Ärende

1 Sammanträdets öppnande UBF.2023.4

2 Upprop UBF.2023.6

3
Val av person att jämte ordföranden justera protokollet och
bestämma tid för justeringen

UBF.2023.5

4 Fastställande av dagordning UBF.2023.7

5 Aktuell information UBF.2023.9

6 Information om barngrupper i förskolan UBF.2023.32

7 Uppföljning av intern kontroll 2022 UBF.2023.27

8 Initiativ (S) och (MP) - Utöka skolpsykologtjänsten UBF.2022.78

9
Initiativ från Socialdemokraterna - Utred förutsättningar för
minskade barngrupper i förskolan

UBF.2023.16

10
Initiativ från S - Undersök möjligheterna att starta en särskild
resursundervisningsgrupp i Örkelljunga kommun

UBF.2023.26



Sammanträdesprotokoll 2023-02-16
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(1) UBF.2023.4 020

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

____________
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Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) UBF.2023.6

Upprop

Nämndsekreteraren förrättar ett upprop.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) UBF.2023.5

Val av person att jämte ordföranden justera protokollet
och bestämma tid för justeringen

Förslag på dag och tid:
2023-02-22 senast kl 15.00

____________
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Justerandes
signatur
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(4) UBF.2023.7

Fastställande av dagordning

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan fastställa
dagordningen.

____________
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Utdragsbestyrkande

(5) UBF.2023.9

Aktuell information

Förslag till beslut
Arbetsutskottets beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Ordföranden och utbildningschefen informerar.

____________
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(6) UBF.2023.32 634

Information om barngrupper i förskolan

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Utbildningschef informerar om uppföljning av närvaro i förskolorna.

Beslutsunderlag
Månadsrapport förskolorna

____________

Expedieras till:



För att statistiken ska bli rättvisande redovisas de månader AF-barnen är på förskolan. Ej juni, juli, aug.

Terminen då vi började följa närvaro i förskolan

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

Högkullen 60 av 101 60% 76% 54 av 102 53% 71% 65 av 105 62% 77%
Kotten 25 av 40 64% 80% 22 av 40 54% 71% 26 av 40 65% 81%
Rapphönan 39 av 58 68% 80% 36 av 59 60% 77% 39 av 59 65% 79%
Skogsbrynet 26 av 44 59% 73% 24 av 47 51% 70% 27 av 44 61% 72%
Skogsgläntan 23 av 37 61% 78% 19 av 38 50% 67% 22 av 38 58% 73%
Solrosen 12 av 24 50% 65% 13 av 23 54% 66% 13 av 25 52% 65%
Trollbacken 23 av 39 59% 74% 21 av 38 56% 73% 23 av 38 62% 78%
Valthornet 51 av 90 57% 72% 43 av 88 49% 69% 48 av 90 53% 71%
Vitsippan 25 av 39 63% 75% 22 av 39 56% 66% 25 av 41 60% 70%
medel: 60% 75% 54% 70% 60% 74%

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

Högkullen 62 av 100 62% 76% 63 av 100 63% 76% 60 av 100 60% 76% 41 av 100 41% 58%
Kotten 24 av 38 53% 82% 23 av 38 61% 77% 21 av 39 54% 78% 16 av 39 41% 71%
Rapphönan 28 av 44 64% 79% 31 av 47 66% 80% 25 av 47 53% 75% 19 av 49 39% 64%
Skogsbrynet 24 av 38 53% 79% 23 av 38 61% 74% 19 av 39 49% 68% 14 av 39 36% 50%
Skogsgläntan 22 av 36 61% 79% 22 av 36 61% 76% 20 av 37 54% 74% 15 av 37 41% 63%
Solrosen 14 av 24 58% 82% 15 av 24 63% 75% 12 av 25 48% 72% 9 av 25 36% 59%
Trollbacken 19 av 30 63% 74% 20 av 32 63% 78% 18 av 34 53% 74% 12 av 34 35% 55%
Valthornet 47 av 80 59% 79% 52 av 85 61% 77% 48 av 88 55% 73% 36 av 88 41% 66%
Vitsippan 17 av 31 55% 78% 21 av 32 66% 76% 18 av 32 56% 79% 14 av 32 44% 67%
medel: 59% 79% 63% 77% 54% 74% 39% 61%

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

barn per dag 
nominellt

barn per dag 
procent

använd 
planerad tid

Högkullen 46 av 99 46% 70%
Kotten 20 av 38 53% 83%
Rapphönan 25 av 57 44% 80%
Skogsbrynet 18 av 38 47% 75%
Skogsgläntan 17 av 37 46% 74%
Solrosen 11 av 27 41% 79%
Trollbacken 17 av 34 50% 80%
Valthornet 43 av 91 47% 73%
Vitsippan 15 av 32 47% 72%
medel: 47% 76%

Månadsrapport förskolorna

maj

Läsår 2022-2023

sept okt nov dec

jan feb mars april

Läsår 2021-2022

mars april maj
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(7) UBF.2023.27 609

Uppföljning av intern kontroll 2022

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontroll Utbildningsförvaltningen 2022

____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden



UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 
2022-11-04 

 
 
 
 
Uppföljning av intern kontroll för Utbildningsförvaltningen  
 
Nedan symboler ska användas under spalten avvikelser.  
 
 
 
 
 
 
 

Granskningen 
avser 

Vad granskas och hur Kontrollansvar Kontroll-utförande Resultat Avvikelse Förslag till åtgärd 

Förstärkning av läs 
och skriv-
kunnigheten i åk. 
1–2 

Redovisning av resurser 
som skolorna har 
tilldelats samt hur två-
lärarsatsningen har 
implementerats. 

Utbildningschef/ 
Elevhälsochef  

Tjänsteperson 
inom CBEH. 

 

 En viss 
variation 
förekommer i 
hur väl 
samverkan i 
undervisningen 
har fungerat 
mellan olika 
skolor. 

Ett fortsatt stöd och 
uppföljning från 
CBEH. 

Implementering av 
”Riktlinjer och 
rutiner för att 
främja närvaro och 
minska frånvaro i 

Kontroll av i hur stor 
utsträckning 
frånvarorutinerna 

Elevhälsochef Tjänste-person 
CBEH 

 

  

          = Inga avvikelser 
 
          = Mindre betydelsefulla avvikelser 
 
          = Avvikelser. Risk föreligger 
 
          = Granskningen kommer ej att vara genomförd vid årets slut 
 
 



UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 
2022-11-04 

Örkelljunga 
kommuns förskolor 
och skolor. 

tillämpas i 
verksamheterna. 

Implementeringen 
av de gemensamma 
rutinerna som togs 
fram inom ramen 
för ”Modellen” 

Kontroll av i hur stor 
utsträckning rutinerna 
tillämpas i 
verksamheterna. 

Elevhälsochef Tjänste-person 
CBEH 

   

 

 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 2023-02-16
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(8) UBF.2022.78 609

Initiativ (S) och (MP) - Utöka skolpsykologtjänsten

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Den rödgröna gruppen har genom Gunilla Edman lämnat följande
initiativ:

Utöka skolpsykologtjänsten.

Ge förutsättningar för att utöka den vakanta skolpsykologtjänsten på
0,6 tjänst upp till att erbjuda minst 0,6 tjänst eller mer upp till en
heltidstjänst.

Den nu lediga tjänsten 0,6 har ännu inte lyckats bli bemannad i år.
Därmed finns det ett överskott av medel på elevhälsans budget och ett
underskott av elevhälsoarbete.

Utredningar visar på ett oroande högt antal elever framförallt flickor i
Örkelljunga kommun, som dels upplever otrygghet i skolan, dels lider
av psykisk ohälsa och avsaknad av någon vuxen att prata med. En
skolpsykolog skulle kunna arbeta med att bidra till att förebygga
minska elevers utsatthet.

Vi yrkar därför på att skolpsykologtjänsten utökas från dagens 0,6 tjänst
för att därigenom underlätta rekryteringen av en skolpsykolog till
elevhälsan.

Beslutsunderlag
Initiativ (S) och (MP) - Utöka skolpsykologtjänsten
Utredning utöka skolpsykologtjänsten s mp

____________

Expedieras till:



INITIATIV från Rödgröna gruppen

Utöka skolpsykologtjänsten.

Ge förutsättningar för att utöka den vakanta skolpsykologtjänsten på 0,6 tjänst upp
till att erbjuda minst 0,6 tjänst eller mer upp till en heltidstjänst.
Den nu lediga tjänsten 0,6 har ännu inte lyckats bli bemannad i år. Därmed finns det
ett överskott av medel på elevhälsans budget och ett underskott av elevhälsoarbete.

Utredningar visar på ett oroande högt antal elever framförallt flickor i Örkelljunga
kommun, som dels upplever otrygghet i skolan, dels lider av psykisk ohälsa och
avsaknad av någon vuxen att prata med. En skolpsykolog skulle kunna arbeta med
att bidra till att förebygga  minska elevers utsatthet.

Vi yrkar därför på att skolpsykologtjänsten utökas från dagens 0,6 tjänst för att
därigenom underlätta rekryteringen av en skolpsykolog till elevhälsan.

Sammanställt av
Gunilla Edman



 

 
 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Utbildningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 
Biblioteksgatan 10 
 
 

Telefon 
0435-550 00 vx 

Fax 
0435-545 40 

Bankgiro 
5250-6847 

 

 

Utbildningsförvaltningen 
Kristian Lindgren, 0435-55211 
kristian.lindgren@orkelljunga.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2023-01-31 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Utredning utifrån initiativ (S) och (MP) – Utöka 
skolpsykologtjänsten 

Beskrivning av ärendet 
I befintlig organisation finns det idag 1,6 tjänster som är förlagda inom den 
centrala barn och elevhälsan. Skolpsykologer är i likhet med skolläkare och 
annan elevhälsopersonal svårrekryterad. Flera rekryteringsförsök har gjorts 
för att fylla de 1,6 tjänsterna utan framgång. Det betyder att det idag finns 1 
heltidsanställd psykolog och en vakans på 0,6 tjänst. Bedömningen görs att 
det är enklare att rekrytera till heltidstjänster eller större tjänster. 
Psykologisk specialistkompetens är en grundläggande del i elevhälsoarbetet, 
men även andra funktioner är nödvändiga i det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som är givna 
för 2024 bedöms inte en utökning av skolpsykologtjänsten vara mest akut, 
även om bedömningen är att skolpsykologtjänsterna bör utökas på sikt. 
 
Konsekvenser för barn 
En utökning av elevhälsopersonal med specialist-kompetenser kan på olika 
sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barn och elever. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att utöka skolpsykologtjänsterna är ca 340 tkr/år. För att 
kunna genomföra utökningen behövs en utökning av befintlig budget 
motsvarande hela beloppet. 
 
Konsekvenser med anledning av diskriminering 
Generellt bidrar förstärkningar av elevhälsan till att stärka skolans 
kompensatoriska uppdrag. 
 

Kristian Lindgren 
Utbildningschef  

 
 



Örkelljunga kommun 
Datum 
2023-01-31 

 
 

Sida 
2(2) 
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(9) UBF.2023.16 634

Initiativ från Socialdemokraterna - Utred förutsättningar
för minskade barngrupper i förskolan

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Gunilla Edman (S) och Birgit Svensson (S) har lämnat in följande
initiativ:

UTRED FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MINSKADE BARNGRUPPER
I FÖRSKOLAN

Utdrag ur HD.se 10/1 2023:

Pia Williams är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs
universitet. Hon forskar bland annat på gruppstorlekens betydelse i
förskolan.

Färre barn underlättar för personalen att se enskilda barn och
förändringar i gruppen. Större barngrupper skapar mer stress, särskilt
för de yngsta. Även om barnen inte leker med alla är de medvetna om
vad som händer på andra håll i gruppen, menar Pia Williams.

Enligt Skolverket bör det inte vara mer än fem barn per pedagog. De
yngre barnen har större behov av fler vuxna i gruppen.

Örkelljunga ligger på 5 barn i snitt per pedagog jämfört med 5,1 i riket.

Detta innebär då många barn och ganska mycket personal i grupperna.
Stora grupper skapar stress hos både barn och personal.

Barngruppernas storlek i förskolan har betydelse för våra små barns
trygghet, utveckling och lärande.

Skolverkets riktmärke är att barn 1-3 år ska vistas i grupper med 6-12
barn.

Barn 4-5 år bör vara i grupper med 9-15 barn.

I Örkelljunga kommun är antalet barn i genomsnitt 19,6 i förskolans
grupper.

I Sverige är det endast Järfälla och Högsby kommun som också har så
stora barngrupper.
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Vid tidigare frågor från Socialdemokraterna om gruppstorleken i
förskolan har vi fått förklarat, att alla inskrivna barn inte alltid är
närvarande.

Små barn är frånvarande från sin förskola av olika skäl men så är det ju
i alla kommuner och detta borde rimligtvis inte skilja i jämförelserna.

Förskolan har en egen läroplan med mål som ska uppnås.

Vi Socialdemokrater är allvarligt oroade för att det är svårt att uppnå en
likvärdig förskola av god kvalitet i en trygg miljö med så
anmärkningsvärt stora barngrupper som i vår kommun.

Förskolan är början på ett livslångt lärande med delmål som godkända
betyg i grundskolan och en avklarad gymnasieutbildning. Vi ska inte
spara på kostnader för våra barn i förskolan. Vi Socialdemokrater vill
istället satsa på förskolan för att förebygga att problem uppstår i skolan
som senare kan påverka vuxenlivet negativt.

Förslag till beslut

att uppdra åt förvaltningen att snarast utreda och komma med förslag
på hur barngruppernas storlek kan anpassas till Skolverkets riktmärken
för barngruppernas storlek.

att redovisa en beräkning på eventuella kostnadsökningar samt lösning
på hur Örkelljunga kommun kan minska antalet barn i grupperna enligt
Skolverkets rekommendationer.

Ärendets tidigare behandling

Arbetsutskottets beslut 2023-01-26 att anse initiativet besvarat behöver
rättas till att föreslå Utbildningsnämnden att anse initiativet besvarat
med hänvisning till att förvaltningen löpande arbetar för att minska
barngrupperna.

Beslutsunderlag
Initiativ (S) - Utred förutsättningar för minskade barngrupper i
förskolan

____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden



Socialdemokraterna 
Framtidspartiet 
 
 
INITIATIV 
Utbildningsnämnden 
 
 
UTRED FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MINSKADE BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN 
 
Utdrag ur HD.se 10/1 2023: 
 
Pia Williams är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon 
forskar bland annat på gruppstorlekens betydelse i förskolan. 
Färre barn underlättar för personalen att se enskilda barn och förändringar i gruppen. Större 
barngrupper skapar mer stress, särskilt för de yngsta. Även om barnen inte leker med alla är 
de medvetna om vad som händer på andra håll i gruppen, menar Pia Williams. 
Enligt Skolverket bör det inte vara mer än fem barn per pedagog. De yngre barnen har större 
behov av fler vuxna i gruppen. 
Örkelljunga ligger på 5 barn i snitt per pedagog jämfört med 5,1 i riket. 
Detta innebär då många barn och ganska mycket personal i grupperna. Stora grupper skapar 
stress hos både barn och personal. 
 
Barngruppernas storlek i förskolan har betydelse för våra små barns trygghet, utveckling och 
lärande. 
 
Skolverkets riktmärke är att barn 1-3 år ska vistas i grupper med 6-12 barn. 
Barn 4-5 år bör vara i grupper med 9-15 barn. 
I Örkelljunga kommun är antalet barn i genomsnitt 19,6 i förskolans grupper.  
I Sverige är det endast Järfälla och Högsby kommun som också har så stora barngrupper. 
 
Vid tidigare frågor från Socialdemokraterna om gruppstorleken i förskolan har vi fått 
förklarat, att alla inskrivna barn inte alltid är närvarande. 
Små barn är frånvarande från sin förskola av olika skäl men så är det ju i alla kommuner och 
detta borde rimligtvis inte skilja i jämförelserna. 
 
Förskolan har en egen läroplan med mål som ska uppnås. 
Vi Socialdemokrater är allvarligt oroade för att det är svårt att uppnå en likvärdig förskola av 
god kvalitet i en trygg miljö med så anmärkningsvärt stora barngrupper som i vår kommun. 
 
Förskolan är början på ett livslångt lärande med delmål som godkända betyg i grundskolan 
och en avklarad gymnasieutbildning. Vi ska inte spara på kostnader för våra barn i förskolan. 
Vi Socialdemokrater vill istället satsa på förskolan för att förebygga att problem uppstår i 
skolan som senare kan påverka vuxenlivet negativt. 
 



 
Förslag till beslut 
 
att uppdra åt förvaltningen att snarast utreda och komma med förslag på hur 
barngruppernas storlek kan anpassas till Skolverkets riktmärken för barngruppernas 
storlek.  
 
att redovisa en beräkning på eventuella kostnadsökningar samt lösning på hur 
Örkelljunga kommun kan minska antalet barn i grupperna enligt Skolverkets 
rekommendationer. 
 
 
 
För Socialdemokraterna 
Gunilla Edman (S), Birgit Svensson (S) 
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(10) UBF.2023.26 611

Initiativ från S - Undersök möjligheterna att starta en
särskild resursundervisningsgrupp i Örkelljunga
kommun

Arbetsutskottets förslag till Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Gunilla Edman (S) har för Socialdemokraternas räkning lämnat in
följande initiativ:

Undersök möjligheterna att starta en särskild resursundervisningsgrupp
i Örkelljunga kommun

Bakgrund:
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har under
2000-talet undervisats i vanliga klasser och endast undantagsvis varit
inskrivna i specialskola/resursskola. Tanken har varit, att så långt som
möjligt inkludera eleven, både för att sträva efter att elevn når
kunskapsmålen men också för att eleven ska ha en möjlighet att
utveckla sin sociala kompetens tillsammans med sina klasskamrater.
Det har också ansetts lärande för andra elever att förstå att vi är olika
och har olika förutsättningar och behov. Särskilda anpassningar har
varit ledord.
För en del elever har detta fungerat, men många har haft stora
svårigheter med att vistas i traditionella klassrumsmiljöer. Det har lösts
på olika sätt med andra lokaler i skolan eller paviljonger. Man har
också anställt elevassistenter. En del elever klarar ändå inte
skolsituationen och stannar hemma. Det blir en svår tillvaro för hela
familjen och barnet riskerrar att hamna i utanförskapi väldigt ung ålder.
När barnet väl har blivit en hemmasittare blir arbetet med att få barnet
tillbaka i undervisning idag inriktat på att få barnet tillbaka i klassen,
vilket ofta är ett orealistiskt mål (eftersom barnet inte klarade av
klassrumsundervisningen från första början). Om det hade funnits en
särskild undervisningsgrupp hade elevhälsoteamet kunnat arbeta för att
i första steget få eleven dit.
En dansk forksningsstudie som nyligen presenterats har
uppmärksammats och kräver eftertanke. Utvärderingen är gjord av
EVA-institutet på uppdrag av den danska regieringen.
Forskningsstudien "Positiv effekt av egna klasser för elever med
autism"
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Sammanfattning av den danska studien visar att elever inom
autismspektra har större chans att fullfölja skolan om de har gått i
specialklasser, jämfört med de elever som har gått i vanlig klass.
Sådana klasser bör inte ha fler än 12 elever, för att lärarna skall kunna
möta elevernas individuella behov av stöd anser experterna, som har
deltagit i evalueringen.
De senaste 25 åren har USA haft elever med NPF i vanliga klasser.
Man har gjort en metastudie (sammanställning av samtliga studier i
ämnet), "New research review questions the evidence for special
education inklusion", där man kommer till samma slutsats som den
danska studien.
I Örkelljunga har vi jämfört med andra kommuner ett stort antas elever
med NPF. Vi har dessutom även många elever med hög frånvaro.
Vi Socialdemokrater vill därför uppdra åt förvaltningen

· Att redovisa hur många elever i Örkelljunga kommuns
grundskolor som skulle vara betjänta av en särskild
resursundervisningsgrupp i hemkommunen

· Att undersöka möjligheterna att starta en kommunal
resursundervisningsgrupp, samt vilka kompetenser en sådan
grupp skulle behöva innehålla

· Att redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser, besparingar i
form av andra lösningar, såsom enskild undervisning mm

Beslutsunderlag
Initiativ S Undersök möjligheterna att starta en särskild
resursundervisningsgrupp i Örkelljunga kommun

____________

Expedieras till:
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