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 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
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 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 1 Godkännande av dagordning 2023/15 600  3 

§ 2 Val av ledamöter till Utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023 - 2026, ordinarie och ersättare. 

2023/21 600  4 

§ 3 Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2023 2022/145 006  5 

§ 4 Månadsuppföljning budget december 2022 2022/1 640  6 

§ 5 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 2022/4 002  7 

§ 6 Information från verksamheten 2023/6 600  8 

§ 7 Uppföljning av elevfrånvaro juli - dec 2022 2023/17 600  9 - 10 

§ 8 Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik 2023/8 600  11 

§ 9 Kalendarium UN januari 2023 2023/3 600  12 

§ 10 Information - inkomna anmälningar och synpunkter 2023/5 600  13 

§ 11 Anmälda frågor från ledamöter 2023/7 600  14 
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§ 1 Diarienummer 2023/15 600 UN 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att  godkänna utsänd dagordning. 

 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar mötet om de kan godkänna utsänd dagordning. 
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§ 2 Diarienummer 2023/21 600 UN 

Val av ledamöter till Utbildningsnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2023 - 2026, ordinarie och ersättare. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att  välja Jeanette Sandström (S), Linda Hedlund (C) och Björn Andreen (M) till ledamöter i 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

att välja Jeanette Sandström (S) till ordförande, Linda Hedlund (C) till 1:e vice ordförande 
och Björn Andreen (M) till 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

att välja Martin Ottosson (V) till personlig ersättare för Linda Hedlund (C), Julius Winberg 
Sääf (S) till personlig ersättare för Jeanette Sandström (S) samt Marita Krüger Que 
(FÖL) till personlig ersättare för Björn Andreen (M). 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden ska välja ett arbetsutskott för mandatperioden 2023 – 2026. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre personliga ersättare till 
dessa. 

Dagens sammanträde 
Nomineringar av ledamöter till arbetsutskott:  
Jeanette Sandström (S), ordförande, Linda Hedlund (C) 1:e vice ordförande,  
Björn Andreen (M) 2:e vice ordförande. 

Nomineringar av personliga ersättare:  
Julius Winberg Sääf (S), Martin Ottosson (V), Marita Krüger Que (FÖL) 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
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§ 3 Diarienummer 2022/145 006 UN 

Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2023 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att  följande datum och fastställande av sammanträdestiderna för år 2023. Arbetsutskottet 
19/1, 15/2, 13/3, 12/4, 17/5, 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 15/11, 8/12. 
Nämnden: 11/1, 1/3, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens 
sammanträden under år 2023. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial för sammanträdesdagar 2023 
Arbetsutskottets beslut den 9 november 2022 § 90 

Dagens sammanträde 
Ordförande Jeanette Sandström redogör för några förändringar gällande arbetsutskottet mot 
tidigare beslut taget i den 23 november 2022 § 109.  Ett extra möte den 19/1 kl. 10-12 pga. 
processen för budget 2024 samt ändring från den 15/3 till den 13/3 kl. 9-12. Ordförande 
lämnar ordet fritt. Erik Arvidsson (SD) undrar om det är möjligt att ändra dag för nämnden vid 
några tillfällen. Diskussion förs men alla är överens om att inte ändra datum utan att 
ersättare får gå in vid förhinder. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, kommunikatörerna för hemsidan. 

Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare. 
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§ 4 Diarienummer 2022/1 640 UN 

Månadsuppföljning budget december 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att  då det inte finns något underlag att ta ställning till så inväntar utbildningsnämnden 
redovisning av årsbokslutet för utbildningsnämnden 2022 som kommer att redovisas i 
sin helhet på utbildningsnämnden den 1 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av budget december 2022 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att det inte finns något underlag ännu att ta 
ställning till då årsbokslutet inte är klart. Preliminärt så visar det på ett ± 0 resultat, inga större 
händelser i december månad. 
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§ 5 Diarienummer 2022/4 002 UN 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2022-11-14 – 2022-12-09 samt 2022-12-
09 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 12 december 2022 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 02 januari 2023 
Tjänsteskrivelse daterad den 02 januari 2022 
 

Dagens sammanträde 
-
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§ 6 Diarienummer 2023/6 600 UN 

Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
 Dataintrång 

Information kring det dataintrång som kommunen har blivit utsatt för och hur det har 
påverkat vår verksamhet. 

 Jullov 
Det har varit lugnt i våra verksamheterunder jullovet. Båda Ölands kommuner gick 
gemensamt ut och upplyste om Regionens rekommendationer/varning kring den 
mycket stora spridningen av RS-virus.  

 Åkerboskolan 
Full aktivitet under lovet för att iordningställa de nya lokalerna tills eleverna är tillbaka 
efter jullovet.  

 Utbildning för nämnden 
Den 24 januari är det planerat ett utbildningstillfälle för ledamöter och ersättare i 
nämnden. 

 Budget 2023 
Rektorer och förvaltning har arbetat med den nya budgetramen för 2023. 
Förvaltningen finner att ramen för 2023 är en utmaning då den inte täcker ökade 
kostnader för t.ex. lokalvård och kost, avdrag centrala funktioner, 
skolskjutskostnader, högre personalkostnader mm. Staten har även beslutat om 
utökad studietid samt lovskola, vilket kan komma att innebära ökade kostnader, som 
inte kompenseras för i form av statsbidrag. Då reglementet för utbildningsnämnden är 
tydligt, när det gäller att inget överskridande accepteras, så har förvaltningen fått kort 
tid att agera. Den nya ramen kommer att innebära att förvaltningen behöver vidta 
åtgärder, för att minska tex kostnader för personal samt att andra satsningar minskar. 

 Gymnasium 
Utbildningsnämnden har fått uppföljningsansvaret för hur det går för våra 
gymnasieelever. Inget budgetansvar, det ligger kvar på kommunstyrelsen. 
Förvaltningen har haft en första träff med Kalmarsunds gymnasieförbund i december 
2022. 
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§ 7 Diarienummer 2023/17 600 UN 

Uppföljning av elevfrånvaro juli - dec 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att  tacka för informationen och fortsatt bevaka elevfrånvaro framöver.  

Ärendebeskrivning 
I 7 kap. 17 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande: En elev i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet 
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.  

Vårdnadshavare rapporterar eventuell frånvaro för elev i verksamhetssystemet InfoMentor. 
Om elev uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska rektor samma dag tillse att 
vårdnadshavare informeras. Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande 
gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare i InfoMentor samt hur 
frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det sker.  

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet 
längre än tio dagar om synnerliga skäl finns.  

Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från verksamhetssystemet 
InfoMentor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 

Bedömning 
Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2021, vårterminen 2022 samt 
höstterminen 2022: 

Läsår/termin 
Antal elever 

med mer än 15 
% frånvaro 

Antal elever 
totalt 

Frånvaro över 
15 % i procent 

Hösttermin 
2021 254 824 31 % 

Vårtermin 252 833 30 % 
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2022 

Hösttermin 
2022 217 835 26 % 

 

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 
3 elever läsåret 20/21 och 7 elever under läsåret 2021/22. Under höstterminen 2022 var 
antalet elever med mer än 50 % frånvaro 8st.   

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för höstterminen 2022:  

Skola 
Antal elever 

med mer än 15 
% frånvaro 

Antal elever 
totalt 

Frånvaro över 
15 % i 

procent 

Slottsskolan 81 280 29 % 

Åkerboskolan 44 151 29 % 

Viktoriaskolan 48 170 28 % 

Köpings skola 27 115 24 % 

Gärdslösa skola 12 74 16 % 

Rälla skola 5 51 10 % 

 

En frånvaroprocent på 15 % motsvarade under höstterminen cirka 12 skoldagar. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Frånvaro har ökat under 
pandemin fler elever har frånvaro över 15 %. Både skola och vårdnadshavare har ett ansvar 
för att få elever med stor frånvaro att komma tillbaka i skolan. Utbildningsförvaltningen har en 
framarbetad rutin i samverkan med socialförvaltningen när det gäller frånvaro.  
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§ 8 Diarienummer 2023/8 600 UN 

Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Elevunderlaget beräknas på de elever som går i förskoleklass och grundskola fram till och 
med innevarande läsår. Prognosen 23-29 bygger på alla födda barn i kommunen och tar inte 
hänsyn till in- eller utflyttning. 

Beslutsunderlag 
Elevutveckling 2023-01-10 
Elevutveckling över tid i diagram 

Dagens sammanträde 
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson redogör för statistiken. 
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§ 9 Diarienummer 2023/3 600 UN 

Kalendarium UN januari 2023 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att  bjuda in två rektorer för att få återkoppling från träffar med elevråd och dialogforum. 

att utbildningsnämnden fortsätter träffa skolornas elevråd. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium januari 2023 

Dagens sammanträde 
Ledamöter önskar få återkoppling på dialogforum och träffarna med elevråden. Det finns 
ingen samlad bild över hur elever och rektorer tycker att det fungerar.  Hur kan vi utveckla 
elevernas delaktighet i politiken framöver. 

 

12



Sammanträdesprotokoll 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-11  10

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 10 Diarienummer 2023/5 600 UN 

Information - inkomna anmälningar och synpunkter 

Dagens sammanträde 
Inga inkomna ärenden. 
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§ 11 Diarienummer 2023/7 600 UN 

Anmälda frågor från ledamöter 

Dagens sammanträde 
Inga inkomna frågor. 
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