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§ 39

Diarienummer: UTB/2019:224

Stadieanpassad årskursfördelning
Bakgrund
Utbildningsnämnden gav i december 2019 utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en stadieanpassning av årskursfördelningen mellan kommunens
grundskolor i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Förvaltningen har därefter vid några
tillfällen lämnat delrapporter till nämnden.
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-22, § 28 lämnades en delrapport vilket
gav anledning till följande inriktningsbeslut:
Utredningens inriktning är sammanhållna stadier.
Skänninge
Fortsatt utreda alternativ A ( Bjälbotull F-3, Lindblads 4-6, Väderstad F-6,
Trojenborg 7-9), där utredningen ska inkludera förslag på
förskoleverksamhet utifrån prognosticerad befolkningsutveckling.
Utred ett alternativ där skolorganisationen använder befintliga lokaler och
med lokalanpassningar motsvarande maximalt 4 miljoner kronor.
Mantorp
Fortsatt utredning av alternativet med F-6 i Västra Harg och Normlösa.
Utred effekter på elevunderlag i Västra Harg och Normlösa vid
ändrat/utökat skolupptagningsområde med beaktande av att kommunens
samlade skolskjutskostnader endast får öka marginellt.

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnas en delrapport av utbildningsstrategen.
Utbildningsnämnden föreslår, utifrån delrapporten att man fortsätter arbetet med redan
beslutad inriktning vad gäller Västra Harg och Normlösa. Vad gäller Skänningeområdet
vill man utreda vad man kan göra för att påverka måluppfyllelsen inom befintlig
organisation

Beslutsunderlag
Muntlig information.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att enbart
utreda vad man kan göra för att påverka måluppfyllelsen inom befintlig
organisation i Skänningeområdet i alternativet där skolorganisationen använder
befintliga lokaler och lokalanpassningar motsvarande maximalt 4 miljoner kronor.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Diarienummer: UTB/2021:33

Information av enkäten Om mig
Bakgrund
Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät om ungdomars relationer, hälsa, skolgång,
fritid och framtid. Enkäten har genomförts sedan 2014 och är ett samarbete mellan länets
kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Enkäten ger kunskap
om hur länets ungdomar mår och ger dem chans att vara delaktiga i frågor som berör
dem.
Enkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2 och
genomförs varje höst mellan vecka 38-43. Eleverna svarar anonymt på frågorna och det är
helt frivilligt att delta.

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnas information om enkäten och om vilken typ av frågor
som ingår. Hösten 2020 innehöll enkäten nya frågor om våldsutsatthet, trygghet och
ungdomars upplevelser av Coronapandemin.
Enkätsvaren bildar grund för uppföljning och utvecklingsarbete på skol-, kommunnivå
som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag
Muntlig information med powerpointpresentation.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Diarienummer: UTB/2021:64

Delredovisning arbetsmiljö första kvartalet 2021
Bakgrund
Utbildningsnämnden är anställningsmyndighet och som sådan delges nämnden varje
kvartal redovisning av personalens arbetsmiljö.

Sammanfattning
Utbildningsstrategen redogör för genomförd jämförelse av första kvartalet 2020 och 2021
av händelser ”hot och våld”. Jämförelsen visar på en minskning av anmälda tillbud eller
skador år 2021 mot motsvarande tid 2020.
Utbildningsstrategen påpekar vikten av att rektor, anställd och/eller skyddsombud ser till
att skador rapporteras som skada och inte som tillbud.
För att arbeta proaktivt med frågan kring hot och våld bör frågan kontinuerligt diskuteras
på arbetsplatsträffar.

Beslutsunderlag
Delredovisning arbetsmiljö första kvartalet 2021, 2021-03-31

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Diarienummer: UTB/2018:134

Detaljplan för del av Fall 1:1 m.fl. (etapp 1) Mantorp
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Fall
1:1 m.fl i Mantorp. Det är första etappen utifrån upprättat planprogram för del av
Fallområdet, söder om järnvägen i Mantorp.
Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, byggnation av en förskola samt
ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Det har tidigare genomförts
plansamråd och förlaget är nu i granskningsfasen. Tidplanen anger antagande i juni 2021.
Sammanfattning
I samband med plansamrådet lämnade utbildningsnämnden synpunkter på att den i
förslaget angivna maximala byggnadsarean på förskoletomten behövde utökas till 2000
m². Planbestämmelse för byggnadsarean har nu ändrats enligt nämndens önskemål, och
utbildningsförvaltningen bedömer därmed att det inte finns skäl till att lämna yttrande vid
granskningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse - Detaljplan för del av Fall 1:1 m.fl. (etapp 1) Mantorp,
2021-03-22
Information om granskning - Detaljplan för del av Fall 1:1 m.fl. (etapp 1), Mantorp, Mjölby
kommun, 2021-03-16
Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att ej avge yttrande.

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Diarienummer: UTB/2021:15

Ekonomisk uppföljning 2021, februari samt redovisning av
anpassningar
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 +1,8 mkr för budgetåret
2021. De främsta orsakerna till överskottet är tillkommande statsbidrag för sjuklöner till
följd av Corona-situationen, +2,3 mkr, samt tillkommande statsbidrag för Läxhjälp, +1,5
mkr. Coronapandemin är en fortsatt osäkerhetsfaktor i prognosarbetet och statens
statsbidrag avseende sjuklöner Corona är mycket svårprognostiserade, då de bygger på
hur stor sjukfrånvaro personalen i kommunen har framåt - vilket påverkas starkt av hur
coronapandemin fortsätter framåt. Nämnden har ofördelade medel om 4,8 mkr, varav 3,3
mkr återstår efter att bland annat nyttjats till omställningskostnader för budget 2021. Dessa
3,3 mkr prognostiseras att nyttjas under året.

Beslutsunderlag
Månadsprognos: Mars 2021

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för mars 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Diarienummer: UTB/2021:2

Budget 2022 - 2024
Bakgrund
Utbildningsnämndens arbete med budget 2022-2024 pågår. Budgetdialog har ägt rum
mellan Kommunstyrelsen och respektive nämnd, och den 21 april har kommunen
budgetberedning med syftet att ta fram underlag för kommande års mål och budget.

Sammanfattning
Intäkterna till Mjölby kommun kommer inte öka i samma takt som befolkningen växer de
kommande åren. Samtliga nämnder behöver effektivisera och anpassa verksamheterna till
de framtida ekonomiska förutsättningarna.
Budgetförutsättningarna inför budgetprocessen 2022-2024 visades upp på nämndens
förmiddag, där särskilt effektiviseringar inom nämnden ger effekten att personaltäthet
väntas fortsatt minska kommande inom nämndens verksamheter. I nästa skede kommer
nämnden att formulera vissa scenarion kring hur kommande års budget kan prioriteras
mellan verksamheterna. Budgetprocessen inom nämnden fortsätter och underlag kommer
löpande att behandlas av nämnden. Beslut om budgetfördelning mellan verksamheterna
väntas tas av nämnden i september.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Budgetdialog 2022-2024

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Diarienummer: UTB/2020:122

Information om gymnasieutredningen
Bakgrund
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-02, § 97 ges förvaltningen i uppdrag att
utreda utbildningsutbud och organisation inom Mjölby gymnasium och vuxenutbildning i
enlighet med lämnad uppdragsbeskrivning gällande utveckling av Mjölby gymnasium
och vuxenutbildning. I uppdrag ska det utredas utbud och organisation på kort och lång
sikt, för Mjölby gymnasium och vuxenutbildningen. Utredningsuppdraget ska bland
annat belysa förändringar kopplat till:


Omvärldsbevakning



Samarbete med arbetsmarknaden och närliggande kommuner.



Varumärke och marknadsföring

Uppdraget ska fokusera på att skapa möjligheter till en organisation som bättre möter
dagens behov.

Sammanfattning
Inom ramen för uppdraget har ett arbete påbörjats med kommunerna Motala, Tranås,
Vadstena, Ödeshög och Boxholm. Lars Stjernkvist, tidigare särskilda utredaren av
framtida gymnasieskolan har fått uppdraget att utreda detta.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Diarienummer: UTB/2019:190

Redovisning av förbättringsåtgärder gällande Skolinspektionens
granskning av huvudman
Bakgrund
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-18 § 121 redovisades Skolinspektionens
beslut från den senaste granskning av Mjölby kommun där det framgår att de har
identifierat två utvecklingsområden. Det ena avser analys av studieresultat och trygghet
och det andra avser kompensatoriskt arbete, alltså att Mjölby kommun i låg utsträckning
vidtar kompensatoriska åtgärder i syfte att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt. Kompensatoriska insatser kan handla om allt från
ekonomiska resurser till anpassning av organisation, personell förstärkning, fördelning av
speciella kompetenser, fördelning av förstelärare, styrning av elevhälsans resurser, riktat
stöd till lärare eller kompetensutveckling.
Enligt Skolinspektionens beslut ska Mjölby kommun senast 2021-04-30 redovisa vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden och resultatet
av dessa åtgärder.
Utbildningsnämnden beslutade att de ska delges ett preliminärt svar på granskningen
innan det skickas till Skolinspektionen.

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas preliminärt svar med förbättringsåtgärder som
vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av Skolinspektionens granskning, 2021-04-08
Beslut
1.

Utbildningsnämnden har tagit del av det preliminära svaret till Skolinspektionen

___

Beslutet skickas till: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Diarienummer: UTB/2021:32

Muntlig information från förvaltningschef och ordförande
Sammanfattning
Utbildningschef informerar om följande:
 Det pågår en översyn av organisation inom förvaltningskontoret.


Utbildningschefen deltar i Skolverkets skolchefsutbildning

Nämndens ordförande informerar om följande:
 Deltagit i trippelmöte med omsorgs- och socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden för planering av gemensam arbetsdag kring åtaganden inför 2022
samt för att diskussion kring gemensamt utredningsuppdrag.


Deltagit vid styrelsemöte för Östsvenska Yrkeshögskolan



Deltagit vid kommunens budgetdialog där kommunens samtliga nämnders
presidier deltog.



Haft kontakt med Lars Stjernqvist med anledning av utredningsuppdraget kring
en framtida organisation för gymnasieutbildningar.



Deltagit i möte med representanter för kommunerna Motala, Tranås, Ödeshög,
Boxholm och Vadstena anledning av utredningsuppdraget kring en framtida
organisation för gymnasieutbildningar.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Diarienummer: UTB/2021:33

Information om nuläget kopplat till Corona
Sammanfattning


Det har, på grund av sjukdom, varit bemanningsproblem på Sågens förskola,
Vifolkaskolan F-6 och inom Mantorpsgruppen på Vifolkaskolan 7-9.



Beslut har tagits att man får vaccinera sig på arbetstid när verksamheten så tillåter.



Gällande skolavslutningen kommer det att göras en avstämning med
Länstyrelsen. Gymnasiets och grundskolans examen kommer förmodligen att se
ut som föregående år.



Organisationen kring förskola och fritids kommer att se ut som för sommaren
2020.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tackar för informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Diarienummer: UTB/2020:140

Svar på medborgarförslag om konfessionsfri öppen förskola
Bakgrund
I februari 2020 inkom ett medborgarförslag med önskan om att en konfessionsfri öppen
förskola skulle inrättas. Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde 202006-16, §66.
Utbildningsnämndens ordförande, Gun-Inger Andersson (L) föreslog då att
medborgarförslaget om att inrätta en konfessionsfri öppen förskola skulle återremitteras
till Kommunstyrelsen eftersom förslaget enbart hade belysts ur ett barnperspektiv (vilket
är utbildningsnämndens ansvarsområde). Barnperspektivet behöver kompletteras med en
utredning utifrån ett vuxen- och föräldraperspektiv vilket faller inom omsorg- och
socialnämndens samt kultur- och fritidsnämndens områden.
Nämnden beslutade att förslaget skulle återremitteras till kommunstyrelsen med förslag
att även utreda nyttan av en konfessionsfri öppen förskola utifrån ett vuxen- och
föräldraperspektiv
I samtal med mellan förvaltningarna har överenskommits att medborgarförslaget åter ska
behandlas inom utbildningsförvaltningen och då även ta med bedömningar från omsorgsoch socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Medborgarförslaget kommer att utredas i en nämndöverskridande samverkan kring barn
och ungdomar.
En grupp av representanter med sakkunnig/berörd tjänsteperson hos omsorgs- och
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska
arbeta fram ett gemensamt underlag för förslag till beslut där bland annat inrättande av
öppen förskola ingår.
Förslagsställaren har erbjudits att delta vid nämndens hantering av ärendet men har
avböjt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Inrättande av öppen förskola - svar på medborgarförslag, 2021-03-30
Beslut
1.

Utbildningsnämnden har besvarat medborgarförslaget

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Diarienummer: UTB/2021:33

Sammanfattning av arbetsdagen
Sammanfattning
Under utbildningsnämndens förmiddagsmöte har följande ämnen behandlats:
Planeringsförutsättning – förberedelser inför budget 2022-24


Budget 2022-2024 (Redovisas under punkten Budget 2022-2024 i detta protokoll)



Befolkningsprognos



Verksamheternas utmaningar och framtidstankar

I de efterföljande diskussionerna fokuserar man på förutsättningar för ökad
måluppfyllelsen i grundskolan.
Beslut
1.

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnds förmiddag i maj,
utifrån grundskolans analys, presentera konkreta förslag för en ökad
måluppfyllelse i grundskolan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Diarienummer: UTB/2021:1

Anmälan av delegationsbeslut
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 redovisade punkter
Barn- och elevärenden: 19 ärenden från verksamhetschef och rektor
Ekonomiska ärenden: 5 ärenden från förvaltningschef och tillförordnad förvaltningschef
Övrigt: Brådskande ärende, 1 ärende från ordförande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delegerade ärenden - mars 2021, 2021-04-01
Förteckning – Delegerade ärenden under mars 2021, 2021-03-31
Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Diarienummer: UTB/2021:2, UTB/2021:20,
UTB/2021:89, UTB/2020:146

Övriga meddelanden

Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till utbildningsnämnden och redovisas för kännedom
Beslutsunderlag


Redovisade skrivelser och meddelanden.



Protokollsutdrag, kommunstyrelsen §63, dnr KS/2020:4, KS/2021:2 Beslut om
tilläggsbudget 2021 kompetensförsörjningsarbete



Protokollsutdrag, kommunstyrelsen §64, dnr KS/2021:4 Planeringsförutsättningar
2022



Protokollsutdrag, kommunstyrelsen §64, dnr KS/2019:105 Kommunövergripande
internkontroll 2020



Granskning av likvärdig skola - revisionsrapport

Beslut
1.

Utbildningsnämnden tar del av informationen som noteras till protokollet

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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