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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

 

 
 

Tid och plats 2023-01-19 - Örkelljungasalen i kommunhuset kl. 13.30-16.20 

Beslutande 
Anneli Eskilandersson (SD) - ordförande 
Annika Jönsson (M) - förste vice ordförande 
Gunilla Edman (S) - andre vice ordförande 
Andreas Johansson (C) - ledamot 
Emil Blomberg (SD) - ledamot 
Hilda Kollberg (KD) - ledamot 
Jesper Brink (SD) - tjänstgörande ersättare 
Tommy Rosenqvist (SD) - ledamot 
Åsa Lönn (S) - ledamot 
Lena Nilsson (M) - tjänstgörande ersättare 
Magnus Håkansson (KD) - ledamot 

 
Övriga deltagande    Ida Blomerg (SD) - ersättare 

Thomas Bjertner (S) - ersättare 
Frida Nilsson (M) - ersättare 
Lena Arvidsson-Artman (KD) - ersättare 
Stefan Svensson (SD) - ersättare§§ 1-4 
Birgit Svensson (S) - ersättare 
Gunilla Ludvigsson (KD) - ersättare 
Niclas Bengtsson (SD) - Kommunstyrelsens ordförande §§ 1-4 
Richard Johnsson, controller SERKON §§ 6-8 
Kristian Lindgren, utbildningschef 
Gitte Pedersen, sekreterare 

Justering 
Justerare Magnus Håkansson (KD) 

 
 

Dag och tid  2022-01-25, senast kl 15.00 
Justerade paragrafer §§ 1 - 12 

 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
 

Justerare 

 
................................................................. 
Anneli Eskilandersson 

 
................................................................. 
Magnus Håkansson 

 

ANSLAG 
Protokollet är justerat med elektronisk signering. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala 
anslagstavla på www.orkelljunga.se. 

 

Organ Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-19 

Datum för anslag 2023-01-26 Datum för nedtagande 2023-02-17 

http://www.orkelljunga.se/
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

 

Innehållsförteckning 
UN § 1 Sammanträdets öppnande 4 
UN § 2 Aktuell information 5 
UN § 3 Val av fem ledamöter och fem personliga ersättare till 6 - 7 

 Utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden  
 2023-2026  
UN § 4 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 8 

 ordförande i Utbildningsnämndens arbetsutskott för  
 mandatperioden 2023-2026  
UN § 5 Kontaktpolitiker för förskolor och skolor 9 
UN § 6 Internbudget för Utbildningsnämnden 2023 10 
UN § 7 Information om barn- och elevpeng 11 
UN § 8 Peng till skolenheter i egen regi, bidrag till fristående 12 - 14 

 förskolor/skolor och interkommunal ersättning (IKE) år  
 2023, inackorderingstillägg 2023  
UN § 9 Plan för intern kontroll 2023 Utbildningsnämnden 15 
UN § 10 Anmälan av delegationsbeslut 16 - 17 
UN § 11 Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller annan 18 

 kränkande behandling  
UN § 12 Rapportering av elevfrånvaro 19 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 1 UBF.2023.4 020 

Sammanträdets öppnande 

Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna till en ny 
mandatperiod och förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 2 UBF.2023.9 
 

Aktuell information 
 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Utbildningschefen informerar 
Ny rektor tillsätts på Utbildningscentrumunder våren 
Möjligheten till att göra sena omval tas bort för elever i 
gymnasiesärskolan 
Genomgång av Utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 3 UBF.2022.106 020 
 

Val av fem ledamöter och fem personliga ersättare till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 

 
Utbildningsnämnden beslutar att utse följande ledamöter och 
ersättare: 

 
Ledamöter Ersättare (personliga) 
1. Anneli Eskilandersson (SD) 1. Benjamin Baron (M) 
2. Emil Blomberg (SD) 2. Tommy Rosenqvist (SD) 
3. Annika Jönsson (M) 3. Monica Bencsik (M) 
4. Andreas Johansson (C) 4. Therese Rosenlöf (C) 
5. Gunilla Edman (S) 5. Åsa Lönn (S) 

 
Magnus Håkansson (KD) och Hilda Kollberg (KD) deltar inte i 
beslutet. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska vid mandatperiodens första sammanträde utse 
ett arbetsutskott som består av fem ordinarie ledamöter med personliga 
ersättare. Ersättaren kan närvara endast om den ledamot som ersättaren 
är personlig ersättare för är förhindrad att tjänstgöra. 

 

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 
Anneli Eskilandersson (SD) nominerar sig själv, Emil Blomberg (SD) 
och Annika Jönsson som ordinarie ledamöter. 
Gunilla Edman (S) nominerar Andreas Johansson (C) som ordinarie 
ledamot. 
Andreas johansson (C) nominerar Gunilla Edman (S) som ordinaire 
ledamot. 

 

Anneli Eskilandersson (SD) nominerar Benjamin Baron (M), Monica 
Bencsik (M) och Tommy Rosenqvist (SD) som personliga ersättare. 
Gunilla Edman (S) nominerar Therese Rosenlöf (C) och Åsa Lönn (S) 
som personliga ersättare. 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
framlagda förslag. 

 
 
 
 
 

Expedieras till: 
Valda för kännedom 
Sunneva Marteby för inmatning i Troman 
Lön för åtgärd 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 4  UBF.2022.107  020 
 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i Utbildningsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

 
Utbildningsnämnden beslutar att utse följande ledamöter: 

 
Ordförande: Anneli Eskilandersson (SD) 
1:e vice ordförande: Annika Jönsson (M) 
2:e vice ordförande: Gunilla Edman (S) 

 
Magnus Håkansson (KD) och Hilda Kollberg (KD) deltar inte i 
beslutet. 

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska välja en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande, tillika presidium, i Utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 
Anneli Eskilandersson (SD) nominerar sig själv till ordförande och 
Annika Jönsson (M) till 1:e vice ordförande. 
Åsa Lönn (S) nominerar Gunilla Edman (S) till 2:e vice ordförande 

 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
framlagda förslag. 

 
 
 
 

Expedieras till: 
Sunneva Marteby för inmatning i Troman 
Lön 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 5 UBF.2022.101 020 
 

Kontaktpolitiker för förskolor och skolor 
 

Utbildningsnämnden beslutar att välja kontaktpolitiker för 
förskolor och skolor enligt följande: 

 
Förskola/skola Kontaktpolitiker 
Förskolan Rapphönan Jesper Brink 
Förskolan Trollbacken Jesper Brink 
Förskolan Vitsippan Jesper Brink 
Förskolan Solrosen Jesper Brink 
Förskolan Skogsgläntan Åsa Lönn 
Förskolan Högkullen Åsa Lönn 
Förskolan Valthornet Emil Blomberg 
Förskolan Kotten Emil Blomberg 
Förskolan Skogsbrynet Emil Blomberg 
Beringskolan Benjamin Baron och Gunilla Edman 
Mårdenskolan Monica Bencsik 
Bokelundaskolan Monica Bencsik 
Ekets skola Ida Blomberg och Andreas Johansson 
von Reisers skola Ida Blomberg och Andreas Johansson 
Kungsskolan Annika Jönsson och Thomas Bjertner 
Utbildningscentrum Annika Jönsson och Thomas Bjertner 
Solängskolan Lena Arvidsson-Artman 

 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har under föregående mandatperiod haft 
kontaktpolitiker för varje förskola och skola i kommunen. Ärendet 
kommer att tas upp vid Utbildningsnämndens nästa sammanträde för 
eventuella beslut om fler kontaktpersoner. 

 
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kontaktpersoner - riktlinjer 

 
 
 

Expedieras till: 
Förskolor och skolor 
Kontaktpolitiker 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 6 UBF.2022.102 020 
 

Internbudget för Utbildningsnämnden 2023 
 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna internbudget för 
Utbildningsnämnden 2023. 

 
Gunilla Edman (S) och Åsa Lönn (S) deltar inte i beslutet. 
Magnus Håkansson (KD) och Hilda Kollberg (KD) deltar inte i 
beslutet. 
Andreas Johansson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning 
Utbildningschefen och controllern föredrar ärendet i enlighet med 
beslutsunderlaget. 

 
 

Beslutsunderlag 
UN Internbudget 2023 

 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen 
Utbildningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 7 UBF.2023.15 
 

Information om barn- och elevpeng 
 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Utbildningschefen och controllern föredrar ärendet 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 8 UBF.2022.100 610 
 

Peng till skolenheter i egen regi, bidrag till fristående 
förskolor/skolor och interkommunal ersättning (IKE) år 
2023, inackorderingstillägg 2023 

 
Utbildningsnämnden beslutar 

 
Att fastställa peng, bidrag till fristående skolenheter och 
interkommunal ersättning för år 2023 för verksamheterna 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och gymnasiet, 

 
Att fastställa inackorderingstillägg för år 2023 till 1 750 kr per 
månad, 

 
Att fastställa tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning år 2023 
till 180 kr per undervisningstimme eller 720 kr per månad utifrån 
fyra undervisningstimmar per månad om inget annat avtalas, 

 
Att fastställa tilläggsbeloppet för lovskola år 2023 till 51 kr per 
undervisningstimme om inget annat avtalas, 

 
Att bidraget till fristående enheter och interkommunal ersättning 
för gymnasieskola gäller för tiden 230101 – 230630, samt 

 
Att från 2023-07-01 tillämpa riksprislistan för gymnasieskola. 

 
 

Sammanfattning 
Peng, bidrag till fristående skolenheter, IKE på förskolor, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola 
Förändringar i peng/bidrag till fristående skolenheter/IKE år 2023 
jämfört med år 2022. 
• Peng, bidrag till fristående enheter och IKE för pedagogisk omsorg 1- 
3 år, 4-5 år och 6-12 år är framtagen 
• Inom samtliga verksamheter har bidraget till fristående 
skolenheter/IKE ökat då personalomkostnaderna ökar med 3,5 % 
• Inom samtliga verksamheter har bidraget till fristående 
skolenheter/IKE ökat avseende ökade livsmedelskostnader 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

• Inom förskolan är bidraget till fristående skolenheter/IKE för 
hälsopedagogen minskad med 0,5 tjänst 
• Inom förskoleklass, grundskola åk 1-6 och åk 7-9 är bidraget till 
fristående skolenheter/IKE höjt med anledning av ökade kostnader för 
leasing av chromebooks 
• Inom förskola är bidraget för lokalkostnader till fristående 
skolenheter/IKE förändrat för paviljong på Rapphönans förskola och 
kompensation för ny lokalhyra på Högkullens förskola 
• Inom fritidshem, förskoleklass, grundskola åk 1-6 och grundskola åk 
7-9 är bidraget för lokalkostnader till fristående skolenheter/IKE 
förändrat då paviljongen på Kungsskolan har lämnats och att UC:s 
lokaler används. 

 

Peng, bidrag till fristående skolenheter, Ike på gymnasiet 

Från höstterminen 2021 har de nationella programmen ekonomi, 
naturvetenskap och samhälle börjat avvecklas på UC. Enligt beslut i 
nämnden 201105 §97 har söket stoppats för dessa program, 
programmen avvecklas och ska vara avvecklade och stängda 
vårterminen 2023. Därav används bidrag till fristående skolenheter/IKE 
för år 2021 inklusive uppräkning av intäkter och kostnader för år 2022 
och år 2023. Bidraget till fristående skolenheter/IKE har justerats för 
ökade personal-omkostnader med 3,5 %, ökade livsmedelskostnader 
och minskade lokalkostnader. I övrigt är inga förändringar gjorda sedan 
bidraget/IKE år 2021. 

 

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i 
lovskola. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara 
individuellt bestämt utifrån elevens behov. 
Tilläggsbelopp för särskilt stöd erhålls efter ansökan till 
utbildningsförvaltningen och utifrån barnets/elevens behov. 
Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning är 180 kr per 
undervisningstimme eller 720 kr per månad utifrån fyra 
undervisningstimmar per månad om inget annat avtalas. 
Tilläggsbeloppet för lovskola är 51 kr per undervisningstimme om 
inget annat avtalas. 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Inackorderingstillägg 

Inackorderingstillägg utbetalas för år 2023 med 1 750 kr per månad, 
maximalt fem månader för vårterminen och fyra månader för 
höstterminen efter prövning mot av utbildningsnämndens antagna 
normer. 

 
 
 

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2022-12-15 och lämnar följande 
förslag till Utbildningsnämnden: 
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta 
Att fastställa peng, bidrag till fristående skolenheter och 
interkommunal ersättning för år 2023 för verksamheterna förskola, 
pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
gymnasiet, 
Att fastställa inackorderingstillägg för år 2023 till 1 750 kr per månad, 
Att fastställa tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning år 2023 till 
180 kr per undervisningstimme eller 720 kr per månad utifrån fyra 
undervisningstimmar per månad om inget annat avtalas, 
Att fastställa tilläggsbeloppet för lovskola år 2023 till 51 kr per 
undervisningstimme om inget annat avtalas, 
Att bidraget till fristående enheter och interkommunal ersättning för 
gymnasieskola gäller för tiden 230101 – 230630 samt 
Att från 2023-07-01 tillämpa riksprislistan för gymnasieskola. 

 

Ärendets behandling i Utbildningsnämnden 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag, och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

 
 

Beslutsunderlag 
Peng, bidrag, IKE barnomsorg, grundskola och gymnasieskola 2023 

 
 
 

Expedieras till: 
Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 9 UBF.2022.89 609 
 

Plan för intern kontroll 2023 Utbildningsnämnden 
 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna plan för intern 
kontroll 2023 Utbildningsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget. 

 

Ärendets behandling i Utbildningsnämndens arbetsutskott 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2022-12-15 och föreslår 
Utbildningsnämnden besluta att läsförmåga och ökad fysisk aktivitet 
ska läggas till i plan för intern kontroll 2023. 

 
 

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll Utbildningsförvaltningen 2023, förslag, 
reviderad efter beslut i unau 

 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 



15(18) 

Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 10 UBF.2023.12 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningarna av 
delegationsbeslut 2022-12-01--2022-12-31 till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Anmälningar av delegationsbeslut finns tillgängliga och presenteras 
under sammanträdet. 
Följande delegationsbeslut presenteras: 

Delegationsrum Beslut Delegat Datum 

D.8 Förhandling enligt 11 § MBL Rektor 2022-12-19 

D.4 Uppsägning på egen begäran Rektor 2022-12-07 

D.8 Förhandling enligt 11 § MBL Rektor 2022-12-21 

E.6 Utökad vistelsetid Rektor  

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-02 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-05 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-09 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-14 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-11-23 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-11-23 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-07 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-07 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-07 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-07 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-12 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-14 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-15 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-09 

G.2 Kränkande behandling Rektor 2022-12-14 

J.3 Ansvar för alla... Rektor 2022-12-20 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
J.4 Ansvar för alla... Rektor 2022-12-20 

J.5 Fastställande av avtal Rektor 2022-12-20 

J.6 Beslut om vilka kurser Rektor 2022-12-20 

J.7 Beslut om kurser Rektor 2022-12-20 

J.8 Beslut om kurser arbetsplatsförlagt Rektor 2022-12-20 

J.9 Minskning av introduktionsprogram Rektor 2022-12-20 

J.14 Beslut om antagning Rektor 2022-12-20 

J.17 Information till hemkommun Rektor 2022-12-20 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Anmälningar av delegationsbeslut 2022-12-01--2022-12-31 
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Sammanträdesprotokoll 2023-01-19 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 11 UBF.2023.13 
 

Anmälan om ärenden rörande diskriminering eller 
annan kränkande behandling 

 
Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälningar av ärenden 
rörande diskriminering och annan kränkande behandling till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Anmälningar av ärenden rörande diskriminering och annan kränkande 
behandling finns tillgänglig och presenteras under sammanträdet. 

 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av antal rapporterade ärenden december 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

UN § 12 UBF.2023.14 
 

Rapportering av elevfrånvaro 
 

Utbildningsnämnden beslutar att lägga repporteringen av 
elevfrånvaron i perioden 2022-08-16--2022-12-15 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Rapportering av antal elever med minst 25 % frånvaro under perioden 
2022-08-16--2022-12-15 finns tillgängliga och presenteras under 
sammanträdet. 

 
 
 
 



Digitala Signaturer
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