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Plats och tid

Norrköping, kl. 08:00-12:00
Mötet ajourneras 09:35-09:55

Beslutande

Jennifer Myrén (S)
Rainer Fredriksson (S)
Gun-Inger Andersson (L)
Tony Lingeby (C)
Kristina Post (MP)
Kristina Selvin (S), ersätter Marie Karlsson (S)
Tobias Josefsson (L), ersätter Birgitta Engholm (M)
Torsten Ohlsson (M), ersätter Chatarina Jeppsson (M)

Övriga deltagande

Pär Palmgren, sft utbildningschef
Thomas Kinell, utbildningsstrateg
Malin Petersson, resursenhetschef
Zlatko Jankovic, chef för centrala elevhälsan Norrköping § 107
Erik Hjort, pedagog, utförarenheten, socialkontoret Norrköping § 107
Hanna Forsberg Jansson, kurator, elevhälsan Norrköping§ 107
Helena Kugelberg Palmqvist, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Torsten Ohlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Utbildningskontoret, 2016-12-22 kl. 16:00

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§98 - §107

Helena Kugelberg-Palmqvist
Ordförande

Jennifer Myrén (S)
Justerande

Torsten Ohlsson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 98
Godkännande av dagordning
Dagordningen kompletteras med ärende som beretts vid ärendeberedningen
men som av misstag inte finns med på föredragningslistan.
•

Nätmobbning

Utbildningsnämnden beslutar
att

behandla punkten angående nätmobbning som punkt nr. 8 på föredragningslistan.

_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:15

Ekonomisk prognos per den 2016-11-30
Bakgrund
Flera gånger per år görs bokslutsprognos för att prognostisera det innevarande årets resultat vid årsbokslut. Detta utifrån den information som idag är
känd och vad som med fog kan antas om kvarstående månad.

Sammanfattning
November månads bokslutsprognos visar ett underskott på 1,9 mkr för
utbildningsnämnden. Dock visar prognosen på att det finns fler barn i både
förskolans och skolans verksamhet än beräknat vilket vid prognosens tillfälle skulle ge ett ökat tillskott i budget med 3,2 mkr. Avräkningsdag för
kommunens bokförda barn i åldrarna 6-15 år är den 31 december.
Betydande poster är det av nämnden beslutade ianspråktagandet av tilläggsbudgeten för utökning av organisationen i grundskolan. Nedlagd landsbygdstrafik har man behövt kompensera med utökad skolskjuts samt ökade
kostnader för ensamkommande barn och nyanlända. Interkommunala elevflöden påverkar också resultatet negativt, särskilt i gymnasiet och gymnasiesärskolan.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

man tagit del av rapporten.

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:2

Investeringsbudget 2018/2020 - behovsbeskrivning
Bakgrund
Utbildningsnämnden har tidigare äskat medel för en förskola i Mjölby
tätort. I investeringsbudget 2013 beviljades 17 mkr och 2015 ytterligare 9
mkr. Byggnation av förskolan är försenad med anledning av detaljplaneprocessen för den tänkta placeringen. Förskolan dimensioneras för 6 avdelningar och bedömningen är nu att investeringen kommer att omfatta 30 mkr.
Behovet av förskoleplatser i Mjölby tätort fortsätter öka och med planerat
bostadsbyggande bedöms det vara fortsatt stort behov. Under våren 2018
kommer den verksamhet som bedrivs i temporära lokaler motsvara ca 8-10
avdelningar. Det finns därmed behov av ytterligare en ny förskola utöver
den som redan planeras.
Utbildningsnämnden äskade inför investeringsbudget 2017-2019 medel för
en ny förskola i Mantorp. Investeringsmedel beviljades först 2019. Med
hänsyn taget till nuvarande behov och fortsatt inflyttning till Mantorp finns
behov av att investeringen sker 2018 så att förskolan kan tas i bruk tidigare.
Sammanfattning
Det föreligger behov av 4 mkr i extra investeringsmedel för den förskola i
Mjölby tätort för vilken det tidigare har avsatts totalt 26 mkr.
Behovet av förskoleplatser i tätorten är så omfattande att det finns behov av
ytterligare en ny förskola utöver den som redan planeras.
Behovet av förskoleplatser i Mantorp bedöms vara så omfattande att investeringen i en ny förskola bör tidigareläggas.
Behovsbeskrivningen ska lämnas till service- och teknikförvaltningen för
vidare handläggning.
Utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom beskrivna behov och att de lämnas vidare till serviceoch teknikförvaltningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:2

Ianspråkstagande av tilläggsbudget 2017
Bakgrund
Under perioden 2012-2015 kunde huvudmän ansöka om statsbidrag för
personalförstärkning inom elevhälsan. Man kunde dock erhålla statsbidrag
för maximalt 2 år under perioden och det var möjligt att få beviljat 50% av
kostnaden för förstärkningen. Utbildningsförvaltningen ansökte för 2013
samt 2014 för en utökning som motsvarade en total kostnad på 1,5 mkr per
år varav det beviljades statsbidrag på 750 tkr per år. För att möjliggöra personalförstärkningen äskade utbildningsnämnden inför budget 2013 utökad
budgetram med 750 tkr.
När statsbidraget på 750 tkr. upphörde 2015 bibehölls personalförstärkningen utan ytterligare tillskott i budget, vilket innebär att utbildningsnämnden
fick tillskjuta 750 tkr av egna medel.
Den 1 juni 2016 trädde en ny förordning i kraft – förordning (2016:400) om
statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser. Bidraget ger liknande möjligheter till finansiering av personaförstärkning som det tidigare bidraget som utbildningsnämnden erhöll 2013
och 2014.
Behov av personalförstärkning inom elevhälsan
Med utgångspunkt från rådande läge i resursenheten och möjligheterna att
fullfölja uppdraget, bedöms det finnas behov av följande utökning:
Skolpsykolog 100%, skolsköterska 100% och kurator 100%. Utökningen
skapar bättre förutsättningar att lägga mer resurser i de lägre åldrarna samt
ökade möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Sammanfattning
En förutsättning för ansökan om statsbidrag har bedömts vara utökning av
utbildningsnämndens budgetram för de kostnader som inte täcks av statsbidrag, då det inte bedöms som möjligt att genomföra inom nuvarande budgetram. Med anledning av att nämndens äskande om utökad ram inte kunde
beviljas föreslås att medel i form av tilläggsbudget tas i anspråk.
Utbildningsnämnden beslutar
att ianspråkta 975 tkr. av tilläggsbudget 2017 i syfte att kunna förstärka
elevhälsan och specialpedagogiska insatser.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:113

Presentation av medicinsk del av patientsäkerhetsrapport
Chefen för resursenheten lämnar patientsäkerhetsrapport för den medicinska
delen av elevhälsan augusti – oktober 2016.
Utbildningsnämnden beslutar
att man tagit del av rapporten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:24

Nämndens internkontroll redovisning 2016, fastställande 2017
Bakgrund
Internkontroll görs för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar,
föreskrifter och riktlinjer på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Internkontrollen har en viktig funktion att fylla som påminnelse om gällande rutiner och som sporre till fortlöpande förbättring av rutinerna.
Nämnden fastställer inför varje nytt år vilka moment som ska kontrolleras.
Sammanfattning
Genomförande av utvecklingssamtal varje termin på gymnasiet
Ytterligare förbättring har skett. När kontrollmomentet redovisades (201608-29, § 56) uppger 99 % av de tillfrågade eleverna att de har haft utvecklingssamtal under hösten 2015 och 96 % under våren 2016. Bedömningen är
att kontrollmomentet inte behöver ingå i Utbildnings-nämndens internkontrollplan för 2017.
Rutiner i samband med arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet
Rutiner är upprättade för samtliga rektorsområden på Mjölby gymnasium
och samtliga program använder sig av rutinerna.
Kontrollmomentet redovisades 2016-08-29, § 56. Bedömningen är att kontrollmomentet inte behöver ingå i Utbildningsnämndens internkontrollplan
för 2017.
Åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd i grundskolan och
gymnasiet
Inför årets granskning efterfrågades ett åtgärdsprogram från årskurserna 2, 5
och 8 från samtliga grundskolor samt ett åtgärdsprogram från gymnasieskolans år 2. Av 18 efterfrågade åtgärdsprogram inkom 14 stycken för granskning. Samtliga skolor utom en har använt kommungemensam mall. Innehållet i åtgärdsprogrammen är allmänt bra men det finns fortfarande områden
att förbättra varför kontrollmomentet bör kvarstår i Utbildnings-nämndens
internkontrollplan för 2017.
Förslag på nytt kontrollmoment
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper samt klassplacering
När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan göra en inledande
bedömning och ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen
och obligatorisk att genomföra.
Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektor kan fatta beslut
om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisnings-grupp inom
två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan.
Justerandes sign
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Ett nytt internkontrollmoment föreslås, att säkerställa att bedömning och
klassplacering sker inom två månader från inskrivning i svenska skolan.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av utförd internkontroll för 2016.
att fastställa 2017 års kontrollmoment enligt bilaga 1.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Nätmobbning
Bakgrund
Under Skolinspektionens dag i november informerade de om sin granskning
av hur skolor bedriver sitt arbete mot kränkningar och trakasserier på nätet.
Granskningen visade att en majoritet av skolorna behöver förbättra sitt arbete för att motverka kränkningar av elever på nätet. Många kränkningar på
nätet anmäls inte vilket innebär att inga åtgärder vidtas.
Utbildningsnämnden har 2016-06-20 fastställt plan mot diskriminering och
kränkande behandling. I planen finns uppdrag till verksamheterna inom
utbildningsnämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden vill från samtliga skolformer få en rapport om hur man
arbetar med den av utbildningsnämnden fastställda planen mot diskriminering och kränkande behandling för Mjölby kommuns utbildningsförvaltning
med åtgärder för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling så väl traditionellt som via nätet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

uppdra åt förvaltningens samtliga skolformer att vid utbildningsnämndens februarimöte lämna rapport om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Utdragsbestyrkande
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Dnr UTB/2016:1

Redovisning av delegeringsbeslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i bilaga 2 till
protokollet.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Rapporter

Justerandes sign

•

Utbildningsstrategen informerar från ett första möte med extern utredare runt utbildningsförvaltningens framtida lokalbehov.

•

Verksamhetsberättelse 2016 från skolbiblioteken i Mjölby kommun
delges nämnden.

•

Skriftlig uppföljningsrapport av barnstatistik lämnas.

•

Ordföranden och gymnasiechefen rapporterar från Centrum för
kommunstrategiska studier (CKS). Ett seminarium där Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utveckling och arbetsmarknadsfrågor
(IFAU) presenterade projekt som genomförts på uppdrag av Skolverket under perioden 2012 – 2014. Övergripande mål - Att stödja
åk 6-9 elevers kunskapsutveckling i socialt utsatta områden med
låga skolresultat samt stärka lärarna. Studien pekar på att lärarens
betydelse, handledning och språkutvecklande arbetssätt ses som
framgångsfaktorer.

•

Ordföranden rapporterar från möte med Näringslivsråd 2016-11-29.
Temat för mötet var Hur attrahera ungdomar att söka yrkesförberedande gymnasieutbildningar

•

Ordföranden och andre vice ordföranden deltog 2016-12-15 vid redovisning av delrapport för Vifolkaskolan F-6 utvecklingsarbetet
PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Ett utvecklingsarbete som sedan januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja
kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus har legat på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer
lärande organisation. Personalen på Vifolkaskolan åk F-6 har kommit fram till 3 utvecklingsområden som man kommer att arbeta vidare med; Informationsflöde, undervisningsplanering samt vikarieprocessen.

•

Vid dialog med Skolverket 2016-12-06 angående vuxenutbildningen
samlades synpunkter in på förbättringsoråden. Bland annat framfördes synpunkter på att besked om statsbidrag meddelas sent, önskemål är tidigare besked. Vidare framfördes synpunkter om bedömningsstöd. Skolverket informerade om ny förordning om statsbidrag
för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Krav ställs på samverkan
och APL. Ordföranden och andre vice ordföranden samt utbildningsstrategen deltog.
Utdragsbestyrkande
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•

Regelbundna möten har skett mellan utbildningskontoret och miljökontoret. Vid mötet har gemensamma rutiner diskuterats. Rutiner är
upplagda och fungerar varför mötena kommer att upphör.

•

Miljökontorets inspektion

•

Miljökontorets delegationsbeslut Beslut om att utföra
radonmätning– Vifolkaskolan F-6
(UTB/2016:126)

Utbildningsnämnden beslutar
att
man tagit del av rapporterna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Hälsoskyddstillsyn – Egebyskolan
(UTB/2015:136)
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§ 107
Nätverksarbete – socialkontoret och elevhälsan Norrköpings kommun
Erik Hjort från socialkontoret, Hanna Forsberg Jonsson och Zlatko Jankovic
från elevhälsan, Norrköpings kommun informerar om samarbete där verksamhetsidén och syftet där att underlätta dialog och möten mellan de viktiga
personerna kring barn i behov av en förbättrad skolgång, och därigenom ge
bättre förutsättningar för utveckling och måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden beslutar
att
_____

Justerandes sign

man tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

