
 

 

Sammanträdesprotokoll 
 
 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 
2021-12-20 

Paragrafer 
134 

 

Plats och tid 
 
 

Aulan på Slottsskolan 13:00-16.00 
 Beslutande ledamöter 
 

Jeanette Sandström (S), ordf. 
Irene Persson (S)  
Sofie Jakobsson (C) 
Axel Andersson (C) ersättare 
Lars-Erik Larsson (V) 
Björn Andreen (M)  
Madeleine Karström (KD) ersättare 
Marita Krüger Que (FÖL) 
Erik Arvidsson (SD) 
  

 Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare  
Kim Jakobsson, administrativ chef 
Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare 
Maria Steen (FÖL) 
Stig Augustsson (S) 
  

 Justerare Madeleine Karström  

 Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen 2021-12-20 kl. 16.15 
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Anne-Charlott Petersson 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Jeanette Sandström 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Madeleine Karström 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-12-20 Datum då anslaget tas ned 2022-01-13 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 
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§ 134 Dnr 2021/128 622 UN 
 
Avgiftsfri frukost till högstadieelever 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  anta yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

att  beslutet av paragraf 134 omedelbart justeras, då ärendet ska beslutas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 december 2021. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara begäran om yttrande från kom-
munstyreslens arbetsutskott den 30 november 2021, i ärende avgiftsfri frukost till 
årskurs 6 till 9. Ärendet lyfts då det ligger i tiden att satsa på studieresultat och att 
frukosten är en viktig faktor för att orka med skoldagen. 

Det finns en del andra kommuner som gjort liknande satsningar med mycket posi-
tiva erfarenheter. Det har blivit lugnare i klassen och inlärningsförmåga har förbätt-
rats. 

Beslutsunderlag 
Yttrande daterat den 13 december 2021. 
Barnkonsekvensanalys daterad den 13 december 2021. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslut den 8 december 2021 § 114. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 30 november 2021. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Kim Jakobsson informerar i ärendet. 

Reservation 
Björn Andreen (M), Marita Krüger Que (FÖL) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Erik Arvidsson (SD) 
Jag anser att ärendegång är under all kritik men då jag ändå tror på förslaget ställer 
mig bakom det. 

Sofie Jakobsson (C) 
Ordningen i beslutet märkligt, ej demokrati. 
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Marita Krüger Que (FÖL), Björn Andreen (M) 
Hur kan personal få information innan beslut tagits? 

Hur mäter vi resultaten idag? Vilka parametrar använder vi oss av, betyg, bulleröra? 

Hur fungerar det med källsortering och kommunens mål med det? 

Hur påverkar sena ankomster och tidspress att äta på studieron? 

Kommer någon utvärdering av munhälsa göras innan/efter projektet? 

Framtid Öland och Moderaterna. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________ 
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