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Plats och tid

Storgården, Rimforsa, kl. 13:00-16:45

Beslutande

Jennifer Myrén (S)
Rainer Fredriksson (S)
Gun-Inger Andersson (L)
Marie Karlsson (S)
Tony Lingeby (C)
Therese Gustafsson (KD), tjänstgörande ersättare
Birgitta Engholm (M)
Andreas Östensson (SD)
Chatarina Jeppsson (M)
Tobias Josefsson (L)
Torsten Ohlsson, M

Ersättare

Övriga deltagande

Lotta Gylling, förvaltningschef
Pär Palmgren, chef för Mjölby gymnasium och vuxenutbildning
Kerstin Massawe, strateg
Thomas Kinell, strateg
Susanne Christensen, förvaltningsekonom
Robert Bostedt, ekonom § 78-87
Malin Petersson, verksamhetschef resursenheten § 77-78
Maria Karlström, medicinskt ledningsansvarig sköterska § 78
Cornelia Ekerfelt Allvin, medicinskt ledningsansvarig skolpsykolog § 78
Ed Huitema, Frida Engström, Fredrik Einvall, Per-Olof Niemi, rektorer
vid Mjölby gymnasium, § 77
Helena Kugelberg Palmqvist, förvaltningssekreterare
Gun-Inger Andersson

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Utbildningskontoret, 2016-11-07 kl. 16:00
paragrafer

Sekreterare

§77 - § 87

Helena Kugelberg-Palmqvist
Ordförande

Jennifer Myrén (S)
Justerande

Gun-Inger Andersson (L)
ANSLAG/BEVIS
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§ 77
Godkännande av dagordning
Följande övriga frågor anmäls:
•

Deltagande vid Yrkesnämnderna TYA, BYN, IN och Handelsrådets
seminarium ”Ja till Yrkesprogram”.

•

Justering av utbildningsnämndens protokoll.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg.
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Dnr UTB/2016:165

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och
skolor
Rektorer från Mjölby gymnasium redogör för sina kvalitetsarbeten. Nämnden delges även skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor.
Utbildningsnämnden beslutar
att man tagit del av redovisningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Utbildningsnämnden

§ 79

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

5 (15)

Dnr UTB/2016:170

Patientsäkerhetsberättelse
Verksamhetschef för resursenheten, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig psykolog presenterar patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan för läsåret 2015/2016.
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

man tagit del av patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen
av elevhälsan för läsåret 2015/2016.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Utbildningsnämnden

§ 80

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

6 (15)

Dnr UTB/2016:15

Ekonomisk prognos per 2016-09-30
Bakgrund
Varje månad skapas en prognos utifrån de idag kända ekonomiska förutsättningarna för att uppskatta förvaltningens resultat 2016-12-31.
Sammanfattning
Helårsprognosen visar på underskott för utbildningsförvaltningen med
- 1470 tkr.
De främsta orsakerna till underskottet är det av nämnden tagna beslutet om
ianspråktagande av tilläggsbudget (TB) för utökning av ledningsorganisation och SYV, samt utökning av särskild undervisningsgrupp i grund- och
förskolan. Därutöver tillkommer interkommunala ersättningar till följd av
minskat elevinflöde inom gymnasiesärskolan och ett ökat elevutflöde i
gymnasieskolan.
Vakans till följd av svår rekryteringssituation av lärare samt statsbidrag
dämpar dock underskottet.

Utbildningsnämnden beslutar
att man tagit del av prognosen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:2

Anhållan om fördelning av investeringsmedel för skollokaler i Mantorp
och förskola i Mjölby tätort, samt äskande av driftsbudget för temporär lokal i Mjölby tätort
Bakgrund
Utbildningsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel om totalt 14,2
Mkr för utbyggnad av skollokaler i Mantorp. I beskrivningen av behovet av
lokaler angavs utbyggnad vid två enheter, dels Vifolkaskolan F-6, dels
Klämmestorpskolan. I den nu pågående processen inför utbyggnad av lokalerna framgår att det finns byggnadstekniska och kostnadsmässiga fördelar
att göra utbyggnad på en av skolorna. Med tanke på behovet av flexibelt
nyttjande av lokaler för såväl F-6 som 7-9 är det att föredra om utbyggnaden
sker på Vifolkaskolan. I ett längre perspektiv kan det sedan bli aktuellt med
utbyggnad även på Klämmestorpskolan om behovet av skollokaler ökar
med ökat bostadsbyggande. Utbildningskontoret föreslår att beviljade investeringsmedel omfördelas för en samlad tillbyggnad vid Vifolkaskolan.
Utbildningsnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel för en förskola
i Mjölby tätort med placering i östra delen av tätorten. Detaljplan är antagen
för det område där förskolans placering är tänkt. Beslutet gällande detaljplanen är dock överklagat och det är osäkert hur lång den vidare processen
kommer att ta. Bedömningen är fortfarande att förskolan om möjligt bör
byggas i den östra delen av tätorten, men det ökande behovet av ytterligare
platser medför att tidsperspektivet blir mer och mer viktigt. Det finns i detaljplanen för Sörby mark avsatt för förskola. Om det bedöms att tidsprocessen för placering på östra delen av tätorten blir för lång bör förskolan placeras på Sörby. I ett längre perspektiv bedöms det finnas behov av ytterligare
en ny förskola i tätorten och då kan den placeras i östra delen. Det föreslås
att utbildningschefen ges i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret under
processen gång avgöra placeringen av den förskola som det har beviljats
investeringsmedel till.
Till den förskola som beskrivs ovan har det funnits investeringsmedel avsatta sedan 2013 och behovet av förskoleplatser har under tiden tillgodosetts
genom inhyrning av temporära lokaler i allt större utsträckning. Delar av
den skolverksamhet som var förlagd vid Östergårdens förskola är i dagsläget förlagd i paviljong vid Lagmansskolan, vilket har medgett ytterligare
lokaler för förskola. För närvarande nyttjas en avdelning i lokalerna vid
Östergårdens förskola för skolverksamhet. I dagsläget är alla tillgängliga
lokaler fullt nyttjade och det blir redan från årsskiftet behov av ytterligare
lokalyta för förskola. Genom inhyrning av en lokal för den skolverksamhet
som fortfarande är förlagd vid Östergården frigörs den 5:e och sista avdelningen till förskola. Utbildningskontoret föreslår äskande av driftsbudget för
Justerandes sign
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inhyrning av lokal för skolverksamheten. Kostnaden beräknas till 260 tkr
per år 2017 och 2018.

Sammanfattning
Behoven omfattar sammanfattningsvis omfördelning av redan anslagna
investeringsmedel om 14.2 Mkr. för utbyggnad av skollokaler i Mantorp,
möjlighet till alternativ placering av förskola i Mjölby tätort samt ökad
driftsbudget för inhyrning av skollokaer i Mjölby tätort i syfte att frigöra yta
för förskoleverksamhet.

Utbildningsnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen anhålla om omfördelning av investeringsmedel
för skollokaler i Mantorp för att möjliggöra utbyggnad vid Vifolkaskolan i
stället för som tidigare planerats vid två skolenheter.
att äska driftsbudget för inhyrning av ytterligare lokal för skolverksamhet i
Mjölby tätort, i syfte att frigöra lokalyta för ytterligare förskoleverksamhet.
Kostnaden beräknas till 260 tkr per år för 2017 och 2018.

Justerandes sign
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Dnr UTB/2016:127

Inspektion av enskilda förskolor - rapport
Bakgrund
Det är varje kommuns ansvar att granska kvaliteten i de fristående förskolor
som finns inom kommunen.
I Mjölby kommun finns tre fristående förskolor; Björkbacken, Axet samt
Lekstugan.
Mjölby kommun genomförde granskningar av dessa tre förskolor under
september 2016.
Ansvarig för granskningen var utbildningschefen.
Kommunens tillsyn är myndighetsutövning, men samtidigt ske tillsyn i
något som kan uppfattas som en konkurrentsituation, vilket förpliktigar.
Kommunen måste eftersträva saklighet och ett respektfullt arbetssätt för att
bibehålla goda relationer med de fristående forskolor som finns i kommunen.
Sammantagen bedömning
Inga avvikelser har kunnat konstateras. De tre förskolorna arbetar samtliga
på bästa sätt för att alla barn ska ges den ledning och stimulans de behöver i
sitt lärande och i sin personliga utveckling.
En mer detaljerad granskningsrapport har framtagits för respektive förskola.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

man tagit del av granskningsrapporterna för fristående förskolorna
Björkbacken, Axet och Lekstugan.
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§ 83
Svar på fråga från bussmöte Västra Harg
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde 2016-09-26 framför Tobias Josefsson, L fråga
från möte med Västra Hargs bussgrupp om möjlighet gör gymnasieelever
att ansöka om tillstånd att nyttja grundskolans skolskjuts i mån av plats.
Vidare ställs frågan om man på Mjölby kommuns hemsida skulle kunna
publicera tidtabell över grundskolans skolskjutstider till och från Västra
Harg.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnar utbildningsstrategen information om de
skolskjutsar som i dagsläget anordnas i området.
Det bedöms inte vara möjligt att publicera tidtabell eftersom skolskjutsarna
förändras kontinuerligt under läsåret.
Information lämnas även om hur man kan ansöka om tillstånd för gymnasieelever att nyttja trafiken i mån av plats.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

man tagit del av informationen

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:1

Redovisning av delegeringsbeslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

godkänna redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i bilaga
till protokollet.
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§ 85
Inkomna skrivelser
Följande skrivelser har inkommit till nämnden:
•

Inbjudan till kommunens julfest fredagen den 25 november 2016.

•

Skrivelse från Lagmansskolan föräldraråd angående ändrade planer
vad gäller utbyggnad av Lagmansskolans lokaler.
Utbildningsnämnden har tagit del av skrivelsen och uttrycker förståelse för den oro som föräldrarådet ger uttryck för i skrivelsen. Skrivelsen skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom inför presidiets möte med kommunstyrelsens arbetsutskott angående skollokaler.

Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

man tagit del av ovanstående skrivelser.

att

skickas vidare skrivelse från Lagmansskolans föräldraråd till
kommunstyrelsen.
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Dnr UTB/2016:2

Rapporter

Justerandes sign

•

Verksamhetschef för resursenheten rapporterar om överlåtelsedokument – medicinskt ledningsansvarig psykolog och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska samt Lex Mariaansvar för skolpsykolog.

•

Ordförande rapporterar från Östgötakommissionen för folkhälsa den
31 augusti 2016.

•

Ekonom rapporterar om kostnader och fördelning av statsbidrag för
nyanlända.

•

Utbildningsnätverk 30/9 där gymnasieelevernas möjlighet att ta sig
till skolan diskuterades, nätverket har begärt möte med Östgötatrafiken. Enkät visar på önskemål om utbildning som sakområde inom
regionen.
Linköpings universitet, fakulteten utbildningsvetenskap informerade
om sitt arbete med att utveckla samverkan med skolan.

•

Chef för Mjölby gymnasium och vuxenutbildning rapporterar från
regionalt chefsnätverk angående Vretaskolans ekonomiska situation.
Redogörelse för hur balans ska uppnås har begärts från Vretaskolan.

•

Studiebesök i Växjö 26 september där representanter från Växjö
kommun informerade om Nämnden för arbete och välfärd och arbetet med Växjölöftet. Arbetslinje för alla Växjöbor, snabb etablering,
lägre bidragskostnader och nära samarbete med arbetsförmedlingen.
Arbetet har en bred politisk förankring och samsyn och har varit
framgångsrikt.

•

Förvaltningsekonomen rapporterar om ändrad avgiftsnivå för maxtaxa.

•

Rapport lämnas över Mjölby kommuns placering i Lärarförbundets
ranking Bästa skolkommun 2016. Kommunen har klättrat på rankingen från plats 180 till 115.

•

Barn- och fritidsprogrammets programråd- behov av APL-platser
som elevassistenter framfördes samt önskemål om att låta eleverna
vara med och planera aktivitetsdagar och friluftsdagar. Programmet
har flera kurser kring barn med särskilda behov och olika funktionsUtdragsbestyrkande
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hinder och kan arbeta som personlig assistent, elevassistent. Eleverna på programmet har hög anställningsbarhet.
•

Gymnasieskolans Öppet Hus hålls följande tider:
 Dackeskolan den 15 november mellan klockan 17:00 – 20:00
 Kungshögaskolan den 22 november mellan klockan 17:00 –
20:00

•

Miljökontorets kontrollrapport
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Hotell och restaurangskolan Dacke (UTB/2016:90)

•

Miljökontorets delegationsbeslut
Föreläggande om åtgärder, Klämmetorpskolan (UTB/2016:159)
Beslut om att vidta åtgärder, Vifolkaskolan åk 7-9 (UTB/2016:158)

Utbildningsförvaltningen beslutar
att

Justerandes sign

man tagit del av rapporterna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-01

15 (15)

§ 87
Övriga frågor
Deltagande vid Handelsrådets konferens
Utbildningsnämnden är enig om att presidiet deltar vid Handelsrådets konferens Ja till Yrkesprogram den 16 november 2016. Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår.

Justering av protokoll
Utbildningsnämnden är enig om att justering av nämndens protokoll fortsättningsvis görs av ordföranden och tjänstgörande ledamot från oppositionen.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

besluta enligt ovan.

Utdragsbestyrkande

