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§ 1 Diarienummer:  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning 
Rapporten om hot och våld 2022 utgår från dagens sammanträde och redovisas på 
kommande nämnd. 

Peter Strandberg (SD) önskar en övrig punkt om verksamhetsbesök. 

Frågan om jäv ställdes, ingen anmälde jäv. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 2 Diarienummer:  

Introduktion av nämnden 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden har sitt första sammanträde för den nya mandatperioden. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig. 

Utbildningschefen redogör för nämndens organisation, skolornas organisation och de olika 
skolformerna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 3 Diarienummer: UTB/2023:23 

Nulägesrapport från verksamhetschefer 

Bakgrund 
Verksamhetschefer, utbildningschef och nämndens ordförande informerar om nuläget. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef för förskolan informerar om: 

• Julen har förflutit bra på förskolan. En del sjukdom både bland barn och personal. 

• Deltar i utbildning om förändringsledning. 

• Bildat en styrgrupp för att arbeta med informations- och kommunikationsteknik i 
förskolan. 

• Kommer att inleda kvalitetsdialoger med förskolorna tillsammans med centrala 
barn- och elevstödet. 

• Pågår arbete att starta nya avdelningar i paviljongerna vid Kungshögaskolan för att 
utöka antalet förskoleplatser. 

• Tillfällig verksamhetssamordnare i Skänninge under rekryteringen av ny rektor. 

• Öppna förskolans verksamheter pågår sedan november i Mjölby samt november i 
Skänninge respektive Mantorp. Antalet besökare har varit 15 per tillfälle i 
Skänninge, 20-30 i Mantorp samt 40-50 i Mjölby. Pågår diskussion med region 
Östergötland om familjecentral. 

Verksamhetschef för grundskola informerar om: 

• Studiedag den 11 januari. Förmiddag där hela grundskolan samlades på 
Lagmansskolan med föreläsningar på digitalt tema. Startade upp lärgrupperna för 
lärare i fritidshem. Fokus på varierad undervisning med digitala verktyg framöver.  

• Artikel om ett kränkningsärende på Vasaskolan. Informerar kort om hur skolan och 
utbildningsförvaltningen arbetar med liknande ärenden. En händelse har inte 
rapporterats och därmed inte dokumenterats på ett korrekt sätt. 

Verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning informerar om: 

• Bra terminsstart. Rekrytering av ny rektor till Kungshögaskolan är färdig. 

• Arbetar tillsammans med rektor på vuxenutbildningen för att ta fram åtgärdsplaner 
enligt nämndens beslut i december. 

Verksamhetschef för centrala barn- och elevstödet informerar om: 

• Utökad kuratorsorganisation inom grundskolan och gymnasieskolan med nya 
kuratorer. Kommer tillsammans med rektorerna att ha uppstartsmöte för att 
diskutera hur den nya organisationen ska användas i verksamheterna. 
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• Arbetar med att kvalitetssäkra utredningar till särskolan och uppföljningsarbetet 
med elever inskrivna i särskolan under hela deras skolgång. Alla professioner inom 
det centrala barn- och elevstödet deltar i arbetet. 

• Kvalitetsdialoger tillsammans med verksamheterna för att följa samarbetet och 
pågående stödinsatser. 

• Arbete med att följa upp familjehemsplacerade barn hemmahörande i Mjölby, 
SkolFam, påbörjades i augusti i nära samverkan med omsorgs- och 
socialförvaltningen. 

Administrativ chef informerar om: 

• Pågår en översyn av kontorets organisation och stödfunktion samt de 
administrativa resurser som finns på skolorna. 

Utbildningschef informerar om: 

• På kommunnivå pågår uppföljning av 2022 samt planering inför 2024-2026. 

• Pågår arbete med kommunens nya organisation kring de kommungemensamma 
beredningarna. 

• Regeringen har meddelat att statsbidragen till skolor kommer att ses över. 

Ordförande informerar om: 

• Deltagit på omvärldsdag med tema säkerhet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 4 Diarienummer:  

Hantverksprogrammet finsnickeri - rapport 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-10-25 § 131 att inte längre erbjuda 
hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri på Mjölby gymnasium på grund av lågt 
antal sökande till utbildningen. Nämnden beslutade 2022-04-19 § 42 att inte anta några nya 
elever till höstterminen 2022 på grund av lågt antal sökande. 

Sammanfattning 
Efter beslutet har branschen uttryckt oro kring framtida kompetensförsörjning. Kommer att 
tillsättas en arbetsgrupp tillsammans med näringslivet för att hitta lösningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 5 Diarienummer:  

Avtalsläget - rapport 

Bakgrund 
Utbildningsnämnden är anställningsnämnd för förvaltningens anställda. Kollektivavtal 
tecknas av kommunstyrelsen via personal- och löneavdelningen. 

Sammanfattning 
Mjölby kommun har tidigare haft ett lokalt arbetstidsavtal med lärarförbunden. Det lokala 
avtalet har tillämpats på olika sätt på kommunens skolor och det har varit svårt att få en 
gemensam tillämpning av det lokala arbetstidsavtalet. Det lokala arbetstidsavtalet kommer 
att sägas upp av kommunen. 

Bilaga M i gällande kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser gäller för kommunens lärare 
från höstterminen 2023. 

Beslutsunderlag 
Presentation. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 6 Diarienummer: UTB/2023:21 

Internkontrollmoment 2023 

Bakgrund 
En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten 
med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Intern kontroll ska ses som 
ett hjälpmedel och vara en integrerad del av verksamhetens processer för att uppnå målen. 

Varje år, i oktober månad, fastställer kommunstyrelsen två gemensamma processer och 
kontrollmoment, som gäller för samtliga nämnder, som ska granskas. Det ger en mer 
samlad bild över hur vissa kommungemensamma processer fungerar och hanteras hos olika 
förvaltningar. 

Förvaltningschefen ansvarar för att se till att nämndens risker identifieras och värderas i 
verksamheten och att en intern kontrollplan tas fram. Senast i januari innevarande år fattar 
nämnderna beslut om en intern kontrollplan.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 2022-10-26 § 184 följande kommungemensamma 
internkontrollmoment för 2023: 

• Rutin för bisysslor ska följas upp 

• Rapportering av delegationsbeslut till nämnd ska följas upp 

• Tillfälliga statsbidrag utges med kort varsel och under begränsad tid ska följas upp, 
kan vi eventuellt organisera på annat sätt för att tillgodogöra oss stadsbidrag? 

Utöver de gemensamma internkontrollmomenten ska Utbildningsnämnden fastställa egna 
internkontrollmoment. Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
internkontrollpunkter. 

Verksamheternas arbete med att nå mål gällande elevresultat 
Förvaltningen föreslår att nämnden genom internkontrollen följer verksamheternas arbete 
med att nå målen som gäller elevers resultat. Kontrollen bör omfatta om verksamheterna 
systematiskt arbetar för ökad måluppfyllelse, om verksamheterna följer utvecklingen på ett 
strukturerat sätt och om verksamheterna har rätt förutsättningar för att kunna följa 
resultaten över tid. 

Rapportering om verksamheten, vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen har identifierats som en verksamhet där det finns risk att administrativa 
rutiner inte har fungerat fullt ut, vilket skulle kunna leda till brister i exempelvis 
rapportering gällande verksamheten. Kontrollen bör därför inrikta sig på om 
verksamhetsrapporteringen fungerar tillfredsställande, om rapporterade uppgifter stämmer 
samt om konstaterade brister åtgärdas. 

Laglighet i förvaltningens myndighetsbeslut 
Utbildningsförvaltningen fattar kontinuerligt en rad myndighetsbeslut som berör barn, 
elever och vårdnadshavare. Det är av största vikt att besluten fattas på rätt grunder och 
enligt gällande lagstiftning. Kontrollen bör därför inriktas på huruvida rutiner och riktlinjer 
som rör myndighetsbeslut följer aktuell lagstiftning samt om avslag på exempelvis 
ansökningar fattas på korrekta grunder. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-03 
 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till internkontrollmoment. 

2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till februarinämnden 
återkomma med kontrollpunkter till internkontrollmomenten. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 7 Diarienummer: UTB/2023:15 

Ekonomisk uppföljning 

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 
Bokslutsarbete för 2022 pågår. I november redovisades +12,8 miljoner kronor i avvikelse. 
Indikationen idag säger +13,1 miljoner kronor. Överskottet är främst kopplat till statsbidrag 
som inte kunnat användas. 

Statsbidragen under 2023 kommer sannolikt att förändras mot föregående år och de 
ekonomiska effekterna är därför osäkra. Ökade interkommunala ersättningar och höjda IT-
kostnader kommer också att påverka nämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 8 Diarienummer: UTB/2023:22 

Val till beredning för Attraktiva Livsmiljöer 

Bakgrund 
Mjölby kommun har tre beredningar som har olika ansvarsområden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samtliga beredningar. Nämnderna ska i beredningarna företrädas av majoritet 
och opposition där så är möjligt. Respektive beredning stöds av en ansvarig tjänsteperson. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Yrkanden 
Nina Stenberg (M) föreslår Nina Stenberg (M) som ersättare. 

Gun-Inger Andersson (L) föreslår Gun-Inger Andersson (L) som ledamot. 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade enligt förslagen genom acklamation. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden väljer Gun-Inger Andersson (L) till ledamot och Nina 
Stenmark (M) till ersättare i beredningen för attraktiva livsmiljöer. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 9 Diarienummer: UTB/2023:22 

Val till beredning för Goda Livsvillkor 

Bakgrund 
Mjölby kommun har tre beredningar som har olika ansvarsområden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samtliga beredningar. Nämnderna ska i beredningarna företrädas av majoritet 
och opposition där så är möjligt. Respektive beredning stöds av en ansvarig tjänsteperson. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Yrkanden 
Gun-Inger Andersson (L) föreslår Gun-Inger Andersson (L) som ledamot 

Nina Stenmark (M) föreslår Andreas Östensson (SD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade enligt förslagen genom acklamation. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden väljer Gun-Inger Andersson (L) till ledamot och Andreas 
Östensson (SD) till ersättare i beredningen för goda livsvillkor. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 10 Diarienummer: UTB/2023:22 

Val till beredning för stärkt Livskraft 

Bakgrund 
Mjölby kommun har tre beredningar som har olika ansvarsområden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samtliga beredningar. Nämnderna ska i beredningarna företrädas av majoritet 
och opposition där så är möjligt. Respektive beredning stöds av en ansvarig tjänsteperson. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till beredningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 

Yrkanden 

Gun-Inger Andersson (L) föreslår Gun-Inger Andersson (L) som ledamot. 

Nina Stenmark (M) föreslår Caroline Ekman Gyllemark (M) som ersättare. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden väljer Gun-Inger Andersson (L) till ledamot och Caroline 
Ekman Gyllemark (M) till ersättare i beredningen för stärkt livskraft. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 11 Diarienummer: UTB/2023:24, UTB/2021:157, 
UTB/2022:233, UTB/2022:234 

Rapporter från miljökontoret 

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: 

Livsmedelskontroll, Blåklintsskolans hemkunskap. Inga avvikelser noterades. 
(UTB/2021:157) 

Inspektionsrapport tillsyn enligt miljöbalken, Östergårdens förskola. Brister 
uppmärksammades gällande egenkontroll, föremål som inte är avsedda som leksaker, 
bristfälligt underhåll samt bristande städning och städbarhet. (UTB/2022:233) 

Inspektionsrapport tillsyn enligt miljöbalken, Sörby förskola. Brister uppmärksammades 
gällande rutin för städning av horisontella ytor, rutin rengöring av textilier, bristande 
rengöring ventilationsgaller samt föremål som inte är avsedda som leksaker. (UTB/2022:234) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av sammanfattningen av Miljökontorets 
rapporter. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 12 Diarienummer: UTB/2023:1 

Redovisning 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 
§.  

Sammanfattning 
Följande ärenden har rapporterats till nämnden: 

Barn- och elevärenden 
• Beslut om upphörande av skolplikt (rektor, ett ärende) 

• Inskrivning i särskola (utbildningschef, fyra ärenden) 

• Mottagande i förskola av barn från annan kommun (verksamhetschef grundskola, 
fyra ärenden) 

• Placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar (verksamhetschef 
grundskola, fyra ärenden) 

• Mottagande i grundskolan av elev från annan kommun utan särskilda skäl 
(handläggare, fyra ärenden, verksamhetschef grundskola, fyra ärenden) 

• Avslag på begäran om skolskjuts (handläggare, sex ärenden) 

• Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (rektor, två ärenden) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 13 Diarienummer: UTB/2022:20 

Meddelanden 

Bakgrund 
Nämnden har vid sammanträdet delgivits följande handlingar. 

Sammanfattning 

• KOF §42 Taxor och avgifter anläggningar - revidering från och med 1 januari 2023 
(UTB/2022:20) 

• Nya taxor och avgifter - utredning 2022, gäller från 2023-01-01 (UTB/2022:20) 

• KF §60 Ny politisk organisation (UTB/2022:20) 

 Beslutsunderlag 
Handlingar enligt ovan. 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden har tagit del av handlingarna. 

___ 

Beslutet skickas till 
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§ 14 Diarienummer:  

Övriga frågor 

Bakgrund 
Övriga ärenden eller frågor som lyfts under sammanträdet. 

Sammanfattning 
Utvärdering av föregående mandatperiod 
Gun-Inger Andersson (L) sammanfattade den utvärdering Utbildningsnämnden gjorde för 
nämndens arbete den föregående mandatperioden.  

Verksamhetsbesök 
Peter Strandberg (SD) önskar att nämnden gör ett verksamhetsbesök på Dackeskolan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden noterar informationen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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