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§ 130

Diarienummer:

Upprop och val av justerare
Sammanfattning

Tommy Borg (M) väljs att justera protokollet. Protokollet justeras den 19 november 14:00
på utbildningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Diarienummer:

Godkännande av dagordning samt fråga om jäv
Bakgrund
Sammanfattning

Gun-Inger Andersson (L) föreslår att dagordningen godkänns med tre övriga frågor:
demokratiprojektet, hedersrelaterat våld och anställdas hantering av sociala medier.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen med Gun-Inger Anderssons
tillägg.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Diarienummer:

Sammanfattning av nämndens förmiddag
Bakgrund

Utbildningsnämnden har under förmiddagen haft arbetsdag.

Sammanfattning

Under förmiddagen behandlades följande ämnen:

Justerandes sign

•

Nämndens arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannens plan för
systematiskt kvalitetsarbete med tillhörande årsplanering kommer upp för beslut i
december.

•

Vad gör nämnden utifrån beslut som tagits, hur följs de upp? Exempel kring tidiga
insatser i grundskolan.

•

Kristina Lohman, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning, presenterade
gymnasieutredningen och resonerade kring vad det innebär för Mjölby kommun.

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Diarienummer: UTB/2021:32

Muntlig information från verksamhetschefer, utbildningschef och
ordförande
Bakgrund

Verksamhetschefer, utbildningschef och nämndens ordförande informerar om nuläget.

Sammanfattning

Linda Hedlund, verksamhetschef resursenheten, informerade om:
•

Finns ett förslag om att integrationsenheten ska ingå i resursenheten framöver.
Pågår riskbedömning. Ska byta namn till barn- och elevstödet.

•

Vaccination pågår, andra dosen ges just nu. Hög vaccinationstäckning. Viss oro att
man inte ska hinna med grunduppdraget, men kommer tas in extra resurser för
hälsosamtal.

•

Arbetet med likvärdiga specialpedagogiska insatser fortsätter.

•

Fortsätter med resultatdialoger tillsammans med grundskolan.

•

Kampanjen ”ta snacket” kommer inledas på förskolor och skolor för att förebygga
våld i nära relationer, hedersvåld och förtryck.

•

Kön till utredning för psykiska besvär har halverats till ett år, för akuta besvär är
det ingen kö till behandling.

Caroline Andersson, verksamhetschef grundskola, informerade om:
•

Budgetarbete pågår hos rektorerna.

•

Lugnt läge på skolorna. Pågår en del skadegörelse på kommunens skolor, vissa
skolor är drabbade i högre grad. Övervägs kameraövervakning på vissa skolor.
Problemet med bränder har minskat något, informationsinsatser och
förebyggande arbete pågår.

•

Avslutning för samverkan för bästa skola i slutet av november. Pågår ett arbete
med att gå igenom hur nämnden kan använda statistik som finns tillgänglig i
verksamheten.

Kristina Lohman, verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildning, informerade om:

Justerandes sign

•

Digitalt öppet hus på gymnasiet. Alla elever i närliggande kommuner har
möjlighet att delta på skoltid. Fysiskt öppet hus i januari, nämnden inbjuds att
delta.

•

Pågår en diskussion hur samverkan mellan gymnasiet och näringslivet ska se ut i
framtiden.

•

En elev i gymnasiet har råkat ut för en arbetsplatsolycka i samband med APL.
Eleven är oskadd, olyckan ska utredas.
Utdragsbestyrkande
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•

Pågår ett arbete för att följa upp elevernas mående efter pandemin.

•

Vårdbiträdesutbildning har startat.

•

Kommunalt aktivitetsansvar kommer eventuellt att föras över till
utbildningsnämnden, har påbörjat förberedelser.

•

Kommer snart påbörjas ett utvecklingsarbete inom vuxenutbildningen.

•

Samarbete med säkerhetsrådet kring ANDTS-riktlinjer.

Stefan Nilsson Ekvall, verksamhetschef förskola, informerade genom utbildningschef
Christer Lordh om:
•

Budgetarbete inför 2022 börjar gå mot sitt slut.

•

Vårens tilläggsbelopp för barn med extraordinärt stödbehov är beslutade.

•

Samtal kring individuellt mål-och kvalitetsdokument pågår i hela organisationen.

•

Starten av en lärlingsutbildning på vuxenutbildningen i Mjölby innebär arbete
med att hitta handledare i förskola och att i organisationen identifiera de som är
intresserade att läsa upp en examen inom barn och fritid.

Christer Lordh, utbildningschef, informerade om:
•

Årets julklapp till de anställda kommer att bli ett presentkort på 700 kr.

•

Det pågår en MBL-förhandling kring ny organisation på utbildningskontoret.
Förslaget innebär att det kommer att anställas en kontorschef, tillika biträdande
förvaltningschef.

•

Landshövdingen kommer 1 december att besöka Mjölby med fokus på
utomhuspedagogik och friluftsliv.

Gun-Inger Andersson (L), ordförande, informerade om:
•

Certifiering av motorcollege pågår.

•

Styrelsemöte i Östsvenska yrkeshögskolan.

•

Gymnasieutredningen har presenterats.

•

Möte med revisorerna, granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan.

•

Omsorgs- och socialförvaltningen har anlitat en konsult som arbetar med
trygghetsfrågor för unga.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Diarienummer: UTB/2021:33

Information om läget kopplat till coronapandemin
Bakgrund

Utbildningschefen informerar nämnden om arbetet med den pågående pandemin.

Sammanfattning

Lugnt läge, inga pågående utbrott.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Diarienummer: UTB/2021:186

Gymnasieutredning
Bakgrund

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-02, § 97 gavs förvaltningen i uppdrag att
utreda utbildningsutbud och organisation inom Mjölby gymnasium och vuxenutbildning i
enlighet med lämnad uppdragsbeskrivning gällande utveckling av Mjölby gymnasium
och vuxenutbildnings utbud och organisation på kort och lång sikt.

Sammanfattning

Utredningen har gjorts i samverkan med kommunerna Motala, Tranås, Vadstena,
Ödeshög och Boxholm. Lars Stjernkvist, tidigare särskilda utredaren av framtida
gymnasieskolan har genomfört utredningen. Utredningen är nu färdigställd och
överlämnad till nämnderna i respektive kommun. Nämnden har också fått fördjupad
information under förmiddagens arbetsmöte. Förvaltningen kommer att arbeta vidare
med utredningens förslag och återkomma till nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Utredning, ”Förslag på framtida organisation för gymnasieutbildningarna i västra
Östergötland och Tranås”, 2021-10-29

Yrkanden

Annette Ohlsson (M) yrkar att ”utredningens förslag” byts ut mot ”gymnasieskolans
framtida organisation” i beslutspunkt två.
Andreas Östensson (SD) yrkar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkoppla
arbetet vid varje sammanträde.

Beslutsgång

Gun-Inger Andersson (L) ställer Annette Ohlssons (M) yrkande mot avslag och finner att
nämnden beslutar att bifalla förslaget med acklamation.
Gun-Inger Andersson (L) ställer Andreas Östensson (SD) yrkande mot avslag och finner
att nämnden beslutar att bifalla förslaget med acklamation.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tar emot utredningen ”Förslag på framtida organisation för
gymnasieutbildningarna i västra Östergötland och Tranås”

2.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
gymnasieskolans framtida organisation

3.

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkoppla arbetet vid varje
sammanträde.

___
Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Diarienummer: UTB/2021:168

Lokalbehovsplaner för utbildningsnämndens verksamheter
Bakgrund

Kommunens nämnder ska årligen upprätta en lokalbehovsplan för en period om 10 år
framåt. Lokalbehovsplanerna ska bilda underlag för den kommunövergripande
lokalförsörjningsplanen som årligen ska tas fram vid service- och teknikförvaltningen.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har en omfattande verksamhet och lokalbehoven som har
identifierats har fördelats i tre lokalbehovsplaner
•

Lokalbehovsplan förskola

•

Lokalbehovsplan grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

•

Lokalbehovsplan gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola
och särskild utbildning för vuxna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Lokalbehovsplan förskola
Lokalbehovsplan grundskola
Lokalbehovsplan gymnasieskola och vuxenutbildning

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att man har tagit del av upprättade
lokalbehovsplaner och planernas fortsatta roll i lokalförsörjningsprocessen.

___
Beslutet skickas till
Service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Diarienummer: UTB/2021:2

Utbildningsnämndens investeringsbehov 2023-2025
Bakgrund

Enligt anvisningarna till investeringsbudgetprocessen för hösten 2021 ska nämnderna
besluta om investeringsbehov gällande lokaler, anläggningar, inventarier och
it/digitalisering. Besluten ska vara tekniska nämnden och kommunstyrelsen tillhanda
senast 2021-11-30.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen ser följande behov av investeringar under aktuell tidsperiod
- Utbyggnad av förskolan i Väderstad
- Utökning av förskolelokaler i Skänninge
- Ny förskola i Mjölby
- Ny förskola i Mantorp
- Utökning av grundskoleorganisationen i Mjölby
- Utökning av grundskoleorganisationen i Mantorp
För utbyggnad av förskolan i Väderstad har det tidigare lämnats en behovsbeskrivning
och det har även genomförts en förstudie.
När det gäller utökning av förskolelokaler i Skänninge så är för närvarande efterfrågan på
förskoleplatser i nivå med tillgången i nuvarande lokaler. En utökning behövs därmed för
framtiden. Antal tillgängliga platser i förskolan påverkas även av en förändrad
stadieindelning i grundskolan. En beställning av förstudie är inlämnad.
För ny förskola i Mjölby finns sedan tidigare en behovsbeskrivning och arbete pågår kring
en placering vid Svartå strand inom etapp 2.
Behovsbeskrivning gällande ny förskola i Mantorp finns sedan tidigare, och det projektet
är förskjutet i tid i väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft.
Investeringar i skollokaler i Mjölby följer den sedan tidigare framtagna förstudien.
Investering i skollokaler i Mantorp enligt tidigare skolutredning och investeringsscenario.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Sammanställning av investeringsbehov 2023-2025

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom beskrivna investeringsbehov för
perioden 2023-2025

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Diarienummer: UTB/2021:173

Riktlinjer för studier vid svensk utlandsskola
Bakgrund

Mjölby kommun har under vissa förutsättningar erbjudit en möjlighet för elever att
studera utomlands under ett år inom ramen för sina gymnasiestudier. Det har varit
begränsat till gymnasiestudier vid Mjölby gymnasium. Utbildningsförvaltningen har
upprättat förslag till riktlinjer som ska ge samma förutsättningar oavsett hos vilken
skolhuvudman gymnasieutbildningen genomförs.

Sammanfattning
Mjölby kommun erbjuder under vissa förutsättningar elever att studera ett läsår inom
gymnasieutbildningen utomlands.
•

•
•
•
•

Utbildningen ska vara förlagd till Svenska skolan, dvs. skolor som följer den
svenska skollagen, läroplaner och kursplaner och har Skolinspektionen som
tillsynsmyndighet. (För mer information om aktuella skolor se Skolverkets
hemsida om Svenska utlandsskolor)
Studierna ska bedrivas under hela läsåret i årskurs 2. Gymnasiestudierna ska
inledas och avslutas i Sverige.
Minst en vårdnadshavare samt eleven ska vara folkbokförd i Mjölby kommun vid
ansökningstillfället och under hela det sökta läsåret.
Eleven ska vid ansökningstillfället vara inskriven i årskurs 1 i kommunal eller
fristående gymnasieskola.
Eleven ska under tiden för studierna vid Svenska skolan utomlands vara utskriven
från den skola där utbildningen har genomförts under år 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Riktlinjer

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer gällande gymnasiestudier
vid svenska utlandsskola enligt upprättat förslag.

2.

Utbildningsnämnden beslutar att riktlinjerna gäller studier som påbörjas vid
svensk utlandsskola höstterminen 2022 eller senare.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Diarienummer: UTB/2021:185

Sammanträdestider 2022
Bakgrund

Utbildningsnämndens sammanträdesplanering är beroende av ett antal parametrar.
Främst är det ekonomiska årshjulet styrande. Sammanträden har företrädelsevis förlagts
till måndagar och sammanträden har i den mån det är möjligt inte planerats in samma dag
och tid som andra nämndsmöten för att undvika att politiker och tjänstepersoner bokas in
under samma tidpunkt.
Under 2022 har delar av sammanträdesplaneringen gjorts tillsammans med omsorgs- och
socialnämnden för att möjliggöra ett fördjupat samarbete mellan nämnderna. Det kommer
att ges möjlighet till gemensam ärendeberedning i mars, maj och oktober. I juni kommer
gemensamma arbetsdagar att planeras in. I oktober har nämnden egna arbetsdagar.

Sammanfattning
Sammanträdes- Tid
datum
arbetsmöte

Tid
sammanträde

7 februari

8-

21 mars

8-

19 april

8-

23 maj

8-

21 juni

20 juni

8-

29 augusti

8-

26 september

8-

25 oktober

24 oktober

8-

28 november

8-

19 december

8-

Övrigt

Gemensam
arbetsdag med OSN,
KFN

Arbetsdagar
inklusive nämnd 25
oktober

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2022, 2021-10-29

Beslut
1.
Justerandes sign

Utbildningsnämnden antar förslaget till sammanträdestider för 2022.
Utdragsbestyrkande
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___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Diarienummer: UTB/2021:15

Ekonomisk uppföljning oktober
Bakgrund

Utbildningsförvaltningen gör årligen nio stycken bokslutsprognoser. Samtliga delges
nämnden. Tre gånger årligen är prognosrapporten mer omfattande, de delges nämnden
vid sammanträdena i maj, september och november.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens månatliga prognos visar ett överskott om + 8,9 mkr för budgetåret
2021.
Coronapandemin har lett till ökad sjukfrånvaro hos personal. När sjukfrånvaro ökar hos
personalen minskar generellt sett förvaltningens lönekostnader för personen som är sjuk.
På grund av att elevantal/barnantal också är lägre, på grund av sjukdom hos barn/elever,
så tas heller inte vikarier in på samma sätt som tidigare. Minskad vikarieanvändning beror
också på samordningsprojekt inom förskolan. Detta gör att lönekostnader för vikarier har
varit lägre än vanligt.
Staten har skjutit till statsbidrag för sjuklönekostnader relaterat till Corona, trots minskade
lönekostnader som beskrivs i punkterna ovan. Detta gör att förvaltningen blir
överkompenserad. Hittills har 5,7 mkr inkommit.
Ett statsbidrag ”Skolmiljarden” om 3,4 mkr har tilldelats kommunen. Detta fördelas till
grundskola och gymnasiet utifrån verksamheternas storlek. Det fördelas också till
fristående huvudmän.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-15
Bokslutsprognos per 2021-10-31

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Diarienummer: UTB/2021:31, UTB/2021:163,
UTB/2020:104, UTB/2021:125

Rapporter från miljökontoret november 2021
Bakgrund

Utbildningsnämnden delges regelbundet information om Miljökontorets inspektioner och
eventuella krav på åtgärder/förelägganden för de lokaler som används av
utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanfattning

Följande rapporter har inkommit:
Föreläggande om att vidta åtgärder med anledning av fuktskada, Veta skola. Utföra
utredning av förekomst av fuktskada och/eller mikrobiell tillväxt i byggnadskonstruktion i
gymnastiksal och vid behov anslutande rum och utrymmen. (UTB/2021:163)
Föreläggande om att vidta åtgärd med anledning av återkommande lukt, Veta skola.
Utreda omfattningen och orsaken till den ovidkommande lukten som förekommer.
Redovisa möjliga åtgärder för att den underliggande orsaken till lukten inte ska medföra
olägenheter för människors hälsa och miljön. (UTB/2021:163)
Föreläggande om att vidta åtgärder med anledning av misstänkta brister i lokalernas
ventilation. Veta skola. Redovisa resultatet från mätningar som styrker att ventilationen i
samtliga byggnader uppfyller riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om
utförd mätning påvisar att ovanstående riktvärde inte innehålls ska utredningen även
omfatta minst tre åtgärdsförslag. (UTB/2021:163)
Föreläggande om att vidta åtgärder med anledning av buller, Veta skola. Genomföra
utredningar i rum som påvisar att rummens beskaffenhet inte medför risk för höga
ljudnivåer och därmed inte riskerar att skada människors hörsel vid normal verksamhet
samt att rummens beskaffenhet tillgodoser behovet i verksamheten av god
taluppfattbarhet. (UTB/2021:163)
Godta vidtagna åtgärder angående städning, Vasaskolan. Vid inspektionen noterades
brister i städning och rengöring av lokalerna vad gäller svåråtkomliga ytor så som
torkskåp, rör, rum med utbyggnader (lokalens utformning), textiler, väggar och tak etc.
Vid inspektionen noterades brister i lokalernas städbarhet. Miljökontoret bedömer att de
åtgärder nämnden vidtagit är tillräckliga och kommer att följa upp vid nästa ordinarie
inspektion. (UTB/2020:104)
Godta vidtagna åtgärder angående bristande underhåll, Vasaskolan. Vid inspektionen
noterades bristande underhåll i form av skadade och trasiga ytskikt i både byggnaden för
grundskolan och byggnaden för fritidshemmet. De bedömdes även kunna resultera i
fuktskador och andra inomhusmiljöproblem om de inte åtgärdades. Enligt miljökontorets
bedömning har verksamhetsutövaren utfört de åtgärder som miljönämnden förelagt
verksamhetsutövaren om att utföra. Inlämnade handlingar föranleder ingen ytterligare
åtgärd från tillsynsmyndigheten gällande underhåll i lokalerna. (UTB/2020:104)
Godta vidtagna åtgärder angående bristande underhåll, Trojenborgsskolan. Vid
inspektionen noterades bristande underhåll i form av skadade och trasiga ytskikt i rum.
Skadorna bedömdes försvåra städning och rengöring. De bedömdes även kunna resultera
i fuktskador och andra inomhusmiljöproblem om de inte åtgärdades. Enligt miljökontorets
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bedömning kommer verksamhetsutövaren utföra de åtgärder som miljönämnden förelagt
verksamhetsutövaren om att utföra. (UTB/2021:125)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-04

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av sammanfattningen av Miljökontorets
rapporter.

___
Beslutet skickas till
Akten
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§ 142

Diarienummer: UTB/2021:1

Rapportering av delegationsärenden
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt
39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning

Följande ärenden har rapporterats till nämnden:
Barn- och elevärenden: Mottagande i förskola av barn från annan kommun (ett ärende,
verksamhetschef förskola), avslag på begäran om skolskjuts (två ärenden,
skolskjutshandläggare)
Ekonomiska ärenden: Avtal om interkommunal ersättning för utbildning inom
introduktionsprogram individuellt alternativ (ett ärende, utbildningschef)
Övrigt: Brådskande ärenden (två ärenden, ordförande)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-04
Anmälan om av Utbildningsnämnden delegerade ärenden för utbildningsförvaltningen
under oktober 2021, 2021-11-04

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 143

Diarienummer: UTB/2021:20, UTB/2021:89,
UTB/2021:2, UTB/2020:9

Övriga meddelanden och frågor
Sammanfattning

Nämnden behandlade följande övriga frågor:

Hedersrelaterat våld

Annette Ohlsson (M) informerar om en skrivelse som rör hedersrelaterat våld och förtryck.
Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor. Återkoppling till nämnden om det
pågående arbetet på resursenheten.

Sociala medier

Tommy Borg (M) tar upp ett inlägg en förskolelärare skrivit på sociala medier om barns
tider på förskolor. Utbildningschef Christer Lordh påpekar att arbetstagarna har
yttrandefrihet, men att det finns begränsningar för vad man får uttala sig om som
företrädare för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kommer lyfta frågan med personalkontoret.

Demokratiprojektet

Flera ledamöter har träffat ett antal klasser inom ramen för demokratiprojektet. Har
kommit förfrågan om projektet bör bli permanent och bli en del av den ordinarie
verksamheten.
Nämnden har delgivits följande handlingar:
•

KS §234 Delårsuppföljning kommungemensamma internkontrollmoment 2021 till KF (UTB/2021:20)

•

KS §235 Fastställande av kommungemensamma internkontrollmoment 2022
(UTB/2021:20)

•

KS §243 Reviderad tidplan för Vision 2045 (UTB/2021:20)

•

KS §249 Sammanträdestider 2022 (UTB/2021:20)

•

KF §93 Fyllnadsval till utbildningsnämnden, Peter Strandberg (SD) (UTB/2021:89)

•

KS §223 Utbildningsnämnden äskar om medel gällande utökning av digitala
verktyg (UTB/2021:2)

•

Beslut, medborgarförslag cykelparkering vid Vifolkaskolan (UTB/2020:9)

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av handlingarna.

___
Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign
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